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Abstract 

The purpose of the thesis is to gain an insight in how the relationship between real estate companies 
and service providers on the Swedish office market looks like. Both, how it looks today and how it 
will evolve in the future. Strategic management of support services is called Facility Management 
(FM), something I begin the paper with clarifying. The reason I want to clarify what FM, is because it 
is a theory which is often misunderstood. Nevertheless, the purpose of the work to get a glimpse of 
how real estate works and thinks in terms of offering their office tenants support services, and their 
approach to working together with service providers. To get this insight, I designed a questionnaire 
and conducted interviews with real estate companies. From the survey and the interviews, I try to 
develop trends in the Swedish office rental market. 
 
This thesis is partially based on the thesis "Property related services - Property managers’ views and 
opinions" made in 2005 at the same institution and in collaboration with AP Fastigheter. The work 
was intended to "analyze and map out what the largest property managers on the Stockholm market 
think about property related services and if, and in that case what, services they offer to their 
tenants.". It also aimed to provide a picture of these actors' general attitude towards property-
related services, if this had changed over time and how they viewed the future in this field. 
 
As an example of what has happened in the market since 2005, AP Fastigheter bought in 2008 all the 
shares in Vasakronan and formed a new company called Vasakronan, which became the largest real 
estate company in Sweden. During the second half of 2009 Vasakronan sold its subsidiary, 
Vasakronan Service Partner. The subsidiary delivered support services to its tenants. The company 
was sold to Coor Service Management, a leading service management company in the Nordic 
countries. After the sale the two companies formed a four-year contract for support services for all 
of Vasakronan’s tenants. Previously, only individual regions had access to these services. 
 
FM has its base in the United States in the 1980s. In Europe, UK is the country that has come furthers 
in the implementation of FM. But it was not until 2006 that a common definition of FM was 
conducted within the EU. FM is a complex area that many people I have interviewed have not fully 
understood. A common bias is to believe that it’s no more than offer cleaning services. FM is about 
the management of the core and the non-core business in a company. In order to implement FM a 
company must first define its core and non-core business. Then formulate a strategy on how to 
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strategically handle their non-core business, which support services should be outsourced and which 
should be provided internally. To make a good service contract it is of great importance to know 
what type of services that the company is in need of and then measure the costs against the 
expected quality. It may include services such as: coffee machine, security and IT. An effective use of 
FM leads, according to research into a cost savings of 15-20%. That without that you perceive that 
you get a lower quality level of support services than you did before. This will also ensure that the 
company can focus more on its core business. 
 
In the survey as among the interviews it became clear that there is no overall strategy for real estate 
companies on the Swedish market for offices on how to manage support services for their tenants. 
The real estate company's strategy today usually follows their historically strategy of support 
services. Three of the companies interviewed had an explicit strategy for the provision of support 
services to their tenants. Vasakronan, as mentioned above, uses a supplier which has overall 
responsibility for the support services to their tenants. Hufvudstaden uses several different smaller 
service providers. Wihlborg is wholly elected to not use support services. The reason why Wihlborgs 
chose this is, because it has received criticism from it from tenants when it earlier provided these 
services. The reason that Vasakronan and Hufvudstaden are providing support services is to create 
added value for its tenants.  
 
In the survey, as in the interviews, it appeared that it was the medium-sized tenants who mainly 
demanded support services. The services which the tenant is almost always obtained from the real 
estate companies where tenant improvement and waste management. It was also in these areas that 
real estate companies saw the greatest demand. The tenant improvement is in principle always 
provided by them.  
 
When the respondents were asked to look five years ahead to see how they think of how partnership 
between service providers and themselves will be developed. A clear majority answered that of 
support services will not be offered in-house. The core business of real estate companies' is first to 
offer its tenants premises not to offer support services. If support services are offered in the future it 
will be done in collaboration with service providers. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att få en inblick i hur relationen mellan fastighetsbolag och 

serviceleverantörer ser ut på den svenska kontorsmarknaden, både hur den ser ut idag och hur den 

kommer att utvecklas i framtiden. Strategisk hantering av stödtjänster är något som kallas Facility 

management (FM), något jag börjar arbetet med att klargöra. Anledningen till att jag vill klargöra vad 

FM är, beror på att det är en teori vilken ofta missuppfattas. Likväl är syftet med arbetet att få en 

inblick i hur fastighetsbolagen arbetar och tänker när det gäller att erbjuda sina kontorshyresgäster 

stödtjänster, samt deras inställning till att ingå partnerskap med serviceleverantörer. För att få denna 

inblick har jag konstruerat en enkät samt genomfört intervjuer med fastighetsbolag. Ur enkäten samt 

intervjuerna försöker jag ta fram trender på den svenska kontorshyresmarknaden. 

Detta examensarbete baseras delvis på examensarbetet ”Fastighetsrelaterade tjänster – 
Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt” som gjordes 2005 på samma institution och i samarbete 
med AP Fastigheter. Arbetet syftade till att ”undersöka, kartlägga och analysera hur de större 
fastighets- och förvaltningsföretagen på den kommersiella Stockholmsmarknaden förhållit sig till att 
erbjuda fastighetsrelaterade tjänster”. Det syftade även till att ge en bild av dessa aktörers allmänna 
inställning till fastighetsrelaterade tjänster, om denna hade ändrats över tiden och hur de såg på 
framtiden inom detta område. 
 
Som exempel på vad som hänt på marknaden sedan 2005 kan nämnas att AP Fastigheter år 2008 

köpte samtliga aktier i Vasakronan och bildade ett nytt bolag under namnet Vasakronan, som 

därmed kom att bli Sveriges största fastighetsbolag. Under andra hälften av 2009 sålde Vasakronan 

sitt dotterbolag och tillika servicebolag, Vasakronan Service Partner vilket hade levererat stödtjänster 

till dess hyresgäster. Bolaget såldes till Coor Service Management, ett ledande 

servicemanagementbolag i Norden. Efter försäljningen till Coor tecknade företagen ett fyraårigt avtal 

rörande stödtjänster till stöd för alla Vasakronans hyresgäster. Tidigare hade endast enskilda 

regioner haft tillgång till dessa tjänster.  
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FM har sin grund i USA på 1980-talet bland de som arbetade med försörjningsfrågor. I Europa är 

Storbritannien det land som har kommit längst med implementeringen av FM. Men det var först 

2006 som en gemensam definition av FM började arbetas fram inom EU. FM är ett komplext område 

som många som jag intervjuat inte helt har förstått innebörden av. En vanlig fördom är att tro att det 

endast handlar om att erbjuda städtjänster. FM handlar om att på ledningsnivå i företaget först 

definiera kärnverksamhet respektive stödverksamhet. Därefter formulera en strategi för hur man 

strategiskt ska hantera sin stödverksamhet, dvs. vilka stödtjänster skall köpas in via externa 

leverantörer och vilka bör tillhandahållas internt. För att göra en god upphandling av tjänster är det 

först och främst av stor vikt att se till veta vilka typer av servicetjänster som företaget är i behov av 

och därefter mäta kostnader mot förväntade kvalité. Det kan gälla tjänster som: kaffeautomat, 

säkerhet och IT. Ett effektivt utnyttjande av stödtjänster leder, enligt undersökningar till en 

kostnadsbesparing på 15-20 %. Detta utan att man uppfattar att man får en lägre kvalitetsnivå på 

stödtjänsterna än tidigare. Detta leder även till att företag i större grad kan koncentrera sig på sin 

kärnverksamhet. 

I enkäten precis som bland intervjuerna framgick det att det inte finns någon generell strategi för hur 

fastighetsföretag på den svenska kontorsmarknaden väljer att hanterar stödtjänster till sina 

hyresgäster. Fastighetsbolaget strategi följer oftast av hur företaget historiskt sätt har hanterat 

stödtjänster. Tre av de intervjuade företagen hade en uttalad strategi för tillhandahållande av 

stödtjänster till sina hyresgäster. Vasakronan, som nämnts ovan, använder sig av en leverantör vilken 

har ett helhetsansvar för stödtjänster till deras hyresgäster. Hufvudstaden vilken använder sig av 

flera olika mindre serviceleverantörer. Slutligen Wihlborgs, som helt valt att ta avstå stödtjänster. Att 

Wihlborgs valt detta beror på den kritik man fått från hyresgäster då de tidigare förmedlat tjänster. 

Anledningen till att Vasakronan och Hufvudstaden tillhandahåller stödtjänster är för att skapa ett 

mervärde för sina hyresgäster. Vasakronan arbetar endast med kvalitetssäkrade stödtjänster för att 

undvika detta.  

I enkäten precis som i intervjuerna framgick det, att det var de medelstora hyresgäster som främst 

efterfrågade stödtjänster. De tjänster som hyresgästen nästan alltid erhöll från fastighetsbolaget var 

lokalanpassning och avfallshantering, vilket också var områden som fastighetsbolagen såg den 

största efterfrågan. Lokalanpassningen sker i princip enbart i egen regi. När respondenterna ombads 

att blicka fem år framåt för att se hur de tror att relationen mellan servicebolag och de själva 

kommer att utvecklas, så svarade en klar majoritet att stödtjänster inte kommer att erbjudas i egen 

regi. Fastighetsbolagens kärnverksamhet är att först och främst erbjuda sina hyresgäster lokaler inte 

att erbjuda stödtjänster. 

Fastighetsbolagens inställning till att ingå samarbeten med serviceleverantörer varierade stort. Vissa 

ansåg att det inte låg i deras kärnverksamhet, medan andra ansåg att det gav ett mervärde till 

hyresgästerna.  Dock så framgick det i enkäten att i framtiden kommer stödtjänster inte att erbjudas 

av fastighetsbolag i egen regi. Erbjuds stödtjänster, kommer det att ske i samarbete med 

serviceleverantörer.  
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Förord 

Detta examensarbete utgör sista momentet i civilingenjörsutbildningen på 

Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi. Examensarbetet 

genomfördes sommaren 2010 vid Avdelningen för Bygg och fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm. 

 

Jag vill tacka alla som tagit sig tid att bidra och dela med sig av sina kunskaper och åsikter till mig. Ni 

gjorde detta examensarbete möjligt. Stort tack.  

Stockholm, september 2010 

Emelie Häll 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till mitt val av ämne. Därtill redovisas 

problemområde, syfte, forskningsfrågor och även de avgränsningar jag valt att göra. Slutligen 

presenteras dispositionen av uppsatsen samt begreppsförklaringar.  

1.1 Bakgrund 

År 2005 skrevs examensarbetet ”Fastighetsrelaterade tjänster – Hyresvärdars åsikter och 

tillvägagångssätt” på institutionen för Infrastruktur på KTH i samarbete med AP Fastigheter i 

Stockholm. Examensarbetet berörde frågor rörande hur större kommersiella fastighetsägare på 

Stockholmsmarknaden förhöll sig till fastighetsrelaterade tjänster. Bakgrunden till uppsatsen var att 

”många företag inom fastighets- och servicebranschen i Stockholm” genomförde stora satsningar på 

service, outsourcing av tjänster som var kopplade till fastigheter och därmed eftersträvade ett mer 

kundorienterat fastighetsföretagande. Detta skedde rund år 2000 och i och med dessa” satsningar 

växte nya delar inom företagen upp, ofta som s.k. Facilities management-avdelningar (FM).”. Dessa 

typer av avdelningar fanns sedan 1980-talet i USA. I Europa är Storbritannien föregångare, när det 

kommer till att arbeta med fastighetsrelaterade tjänster till hyresgäster.  

Som exempel på vad som hänt på den svenska marknaden sedan dess, kan nämnas att AP 

Fastigheter år 2008 köpte samtliga aktier i Vasakronan och bildade ett nytt bolag under namnet 

Vasakronan. Detta bolag kom att bli Sveriges största fastighetsbolag. Under andra hälften av 2009 

sålde Vasakronan sitt dotterbolag och tillika servicebolag, Vasakronan Service Partner vilket hade 

levererat stödtjänster till dess hyresgäster. Bolaget såldes till Coor Service Management, ett ledande 

servicemanagementbolag i Norden. Efter försäljningen till Coor tecknade företagen ett fyraårigt avtal 

rörande stödtjänster till stöd för alla Vasakronans hyresgäster. Tidigare hade endast enskilda 

regioner haft tillgång till dessa tjänster.  

I denna uppsats bygger jag delvis vidare på frågeställningen i ”Fastighetsrelaterade tjänster – 

Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt”, där författarna bland annat undersökte hur de större 

fastighets- och förvaltningsföretagen i Stockholm såg på fastighetsrelaterade tjänster samt 

framtidsutsikterna för dessa.. 

1.2 Problemområde  

I det examensarbete som skrevs 2005 framgick det att ett av fastighetsbolagen fick arbeta aktivt med 

att sälja in stödtjänster till sina hyresgäster då det inte fanns ett självklar efterfrågan. Men idag ser 

denna marknad annorlunda ut, de senast åren har efterfrågan på företag såsom Coor Service 

Management, ISS och Sodexo vilka utpräglat arbetar med stödtjänster till företag ökat kraftigt. Vilket 

kan bero på att de blivit strakare i strategiska frågor. Detta tror jag är något som fastighetsbolag 

skulle kunna dra nytta av. Under hösten 2010 gick ISS ut med att de behöver öka kompetensen inom 

företaget och därmed tvätta bort stämpeln om att de endast är ett städföretag. Idag erbjuder de 

precis som de övriga företagen i sin bransch, stödtjänster som tidigare funnits hos fastighetsbolag, 

som exempelvis drift och underhåll av fastigheter men även fastighetsrelaterade tjänster som 

exempelvis säkerhets- och bevakningslösningar, lokalvård, parkeringstjänster, energitjänster, 

posthantering och konferensservice. Men de tjänsterna kan även innefatta exempelvis lunchmatsal 

eller dylikt. 
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I en artikel publicerad 2008 beskriver Erik Ahrsjö, verksam inom fastighetsbranschen, Facility 

management (FM)-området på följande vis: ”Arbetsplatsservice, Företagssupport, Facility eller 

Facilities Management, Service Management, Office Services, Support, Kontorsservice, Internservice, 

Partnerservice, Stödtjänster är de vanligaste benämningarna på det vi i branschen kallar FM”. 

(Ahrsjö, 2008). Detta visar på det komplexa i FM, då det kopplar samman många olika 

marknadssegment.  

Sedan 1990-talet har FM varit ett hett ämne men aldrig fått riktigt fotfäste på den svenska 

marknaden. Än idag används begreppet FM ytterst sällan i media eller inom fastighetsbranschen. Att 

tillämpa FM är att genom styrning och ledning skapa en kostnadseffektiv arbetsplats.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att via enkäter och intervjuer med fastighetsbolag ge en inblick i 

hur fastighetsbolag arbetar och tänker när det gäller att erbjuda sina kontorshyresgäster 

stödtjänster, samt deras inställning till partnerskap med tjänsteleverantörer, och vidare att ur 

enkäten samt intervjuerna försöka urskilja trender på den svenska kontorsmarknaden. 

Examensarbetet har även till syfte att bidra till en ökad kunskap om vad Facility Management 

innebär, vilket görs med hjälp av en litteraturgenomgång.  

1.3.1 Forskningsfrågor 

• Hur ser fastighetsbolag på att erbjuda servicetjänster som inte är direkt knutna till 

fastigheten? 

• Arbetar fastighetsbolag med att stödja sina hyresgästers verksamhet?  

• Vilka tjänster erbjuder hyresvärden sina hyresgäster?  

• Vilka tjänster efterfrågar hyresgästen av sin hyresvärd?  

• Finns det en koppling mellan högt NKI och erbjudandet av ett brett utbud av servicetjänster? 

• Hur ser fastighetsbolag på att ingå partnerskap med serviceleverantörer för att erbjuda sina 

hyresgäster stödtjänster som stödjer bolagets kärnverksamhet?  

1.3.2 Avgränsning 

Jag har i denna uppsats valt att begränsa mig till kontorsfastigheter och fastighetsbolag verksamma i 

Sverige. Ett av de intervjuade företagen kan dock inte ses som ett fastighetsbolag då det inte längre 

står som ägare till de fastigheter som man förvaltar, dock var man fram till 2006 ägare av dessa.  

Mellan områdena ”facility management”, ”property management” och ”asset management” råder 

det synergier. I denna uppsats har jag valt att fokusera endast på Facility management, ett område 

som inte alltid står i direktkontakt med fastighetsbranschen, men som betecknar hur 

fastighetsbolagen arbetar med kundkontakt till sina hyresgäster. God kundkontakt med hyresgäster 

är något som fastighetsbolag värderar allt högre idag.  

Då jag går igenom modeller för hur fastighetsbolag kan arbeta med stödtjänster till sina hyresgäster 

gör jag detta ur ett fastighetsägarperspektiv och inte ur ett hyresgästperspektiv vilket även är möjligt.  

Jag kommer inte heller gå in på hur kontrakten mellan tjänsteleverantör och fastighetsbolag 

utformas.  
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1.4 Disposition 

Detta examensarbete består av fem kapitel samt referenslista och bilagor.  

Kapitel 1: Inledning  

Går igenom bakgrunden till frågeställningen i detta examensarbete samt dess syfte.  

Kapitel 2: Metod 

Förklarar och motiverar olika metoder och angreppssätt. 

Kapitel 3 Litteraturgenomgång 

Här går jag igenom definitionen av och drivkrafterna bakom Facility management. Även olika 

sourcingmodeller behandlas liksom den koppling Facility Management har till fastighetsbranschen. 

Slutligen beskrivs Fastighetsbarometern kortfattat.  

Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel presenteras enkätundersökningen och reflektioner kring denna, de företag som 

representeras via intervjuer presenteras samt vad som framgick under intervjuerna.  

Kapitel 5: Slutsats 

Här fogas examensarbetet ihop.  Kapitlet börjar med en genomgång av slutsatsen från 

examensarbetet ”Fastighetsrelaterade tjänster – Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt” och 

reflektioner kring dessa.   Därefter presenteras korta konkreta svar på mina egna forskningsfrågor. 

Kapitlet avslutas med en diskussion.  

1.5 Definitioner 

AFF – Avtal för fastighetsförvaltning 

Asset Management (Förmögenhetsförvaltning) – Management of assets  

CEN - European Committee for Standardization 

Facilities Management – Anses jämbördigt med Facility managementDen källa som angetts är 

ogiltig. 

Fastighetsbolag – Bolag vilket både äger och förvaltar fastigheter samt har ägandet av fastigheter 

som kärnverksamhet 

IFMA (International Facility Management Association) – En världsomfattande organisation för aktörer 

inom Facility Management. Nätverket innefattar över 19 000 medlemmar från 78 länderDen källa 

som angetts är ogiltig. /styrk parentesen?/ 

Property Management (Fastighetsförvaltning) – Management of office space  
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2 Metod 

 I detta kapitel har jag till syfte att beskriva hur jag på ett vetenskapligt sätt har behandlat detta 

examensarbete, och jag beskriver olika vetenskapliga angreppssätt med fokus på dem jag valt att 

använda mig av. Kapitlet avslutas med källkritik.  

2.1 Kvalitativt och kvantitativ angreppsätt 

Ett kvalitativt eller ett kvantitativt angreppsätt utesluter oftast inte varandra då de ger uttryck för 

olika saker. En kvalitativt inriktad forskning kännetecknas av närheten till den källa som 

informationen hämtas ifrån (Solvang, 1997). Detta gör att denna metod är mera tidskrävande än den 

kvantitativa. Insamlingsmetoder är vanligen intervjuer, fokusgrupper och fallstudier, där ord är det 

huvudsakliga. En kvantitativ metod uttrycker sig däremot i siffror och har därmed en mer 

strukturerad frågeställning i förväg. Detta kan göras med hjälp av enkäter och strukturerade 

intervjuer (Olsson & Sörensen, 2001). 

Om en intervju eller en enkät är kvalitativ eller kvantitativ beror på vilken grad av standardisering och 

strukturering som forskaren väljer att använda. 

I detta examensarbete har jag valt att använda mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Sedan jag läst på om området började jag med en kvantitativ metod och skapade en enkät. Enkäten 

gav mig en möjlighet att få en överblick över fastighetsbolagens attityder och kunna utläsa trender, 

då det gällde deras syn på att erbjuda sina hyresgäster ett mervärde via stödtjänster, samt synen på 

samarbeten med tjänsteleverantörer för att möjliggöra detta. Enkäten gav mig en fingervisning om 

marknadens syn, men för att ge en mer förklarande bild använder jag mig även av intervjuer, en 

kvalitativ metod.  

2.2 Primär- och sekundärdata 

Primärdata är data som forskaren själv aktivt samlar in (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Detta 

kan göras via exempelvis intervjuer och enkäter. Sekundärdata är information som redan är insamlad 

av andra forskare och härigenom finns det en risk för att informationen i viss mån är förenklad 

(Olsson & Sörensen, 2001). 

2.3 Datainsamling 

Här beskrivs olika sätt för att samla in data som jag använt mig av i detta examensarbete. 

2.3.1 Litteratur 

Litteratur definieras vanligen som tryckt material och är i regel sekundärdata. Litteratur kan sökas via 

bibliotek, i böcker, tidsskriskrifter samt på nätet. 

Innan jag samlade in primärdata för denna uppsats gjorde jag en litteratursökning för att lägga 

grunden till denna uppsats. Jag använde mig av databaser för att söka information om ”Facility 

Management”, ”Facilities Management”, ”CRM”, ”fastighetsförvaltning”, ”kontorsfastigheter”, 

”Fastighetsbarometern”, ”NKI” och ”service management” bland annat. Detta för att få en god 

inblick i ämnet och för att kunna göra en enkät som tilltalade branschen. Det är också denna 

litteratur som ligget till grund för bland annat litteraturgenomgång och är tillika sekundärdata.  
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2.3.2 Enkät 

Med en enkät kan forskaren på ett enkelt, billigt och inte lika tidskrävande sätt som intervjuer nå en 

stor målgrupp. En enkät har även fördelen att den alltid ställer samma frågor till alla respondenter 

vilket då gör en jämförelse mellan svaren möjlig. Men det är viktigt att en enkät är utformad på ett 

genomarbetat sätt. En enkät bör främst användas för att få fram attityder eller åsikter (Ejvegård, 

2009). 

Enkäten gjorde jag i programmet ”SurveyMonkey” och skickades via e-post till fastighetsbolag av 

olika storlek i hela Sverige. E-postadresserna som användes var adresser som fanns tillgängliga på 

företagens hemsida. Härigenom skedde en naturlig begränsning av vilka företag som blev tillfrågade 

att delta. 

2.3.3 Intervju 

Att använda sig av intervjuer är ofta tidskrävande, och en intervju har, som nämndes tidigare, en viss 

nivå av standardisering och strukturering. Med en standardiserad intervju menas att intervjufrågorna 

alltid ställs i en viss ordning och med samma formulering. En intervju kan innehålla färdiga 

svarsalternativ för respondenten vilket ger en hög grad av såväl standardisering som strukturering. 

En enkät med öppna frågor ger en hög grad av standardisering men en låg grad av strukturering. En 

fördel med hög grad av standardisering är att intervjuarens inflytande minskar. (Olsson & Sörensen, 

2001) 

Då intervju som metod används kan forskare spela in sina intervjuer för att kunna återge dessa på ett 

korrekt sätt, men detta är inte alltid tillräckligt då den som blir intervjuad kan minnas fel (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2008). Att spela in en intervju kan även medföra att den som blir intervjuad 

känner sig hämmad. (Ejvegård, 2009) 

När en intervju görs är det viktigt för forskaren att hålla sig neutral och samlad, då det är lätt för 

forskaren att med sin uppfattning och sina fördomar inom ämnet kan skapa problem, dvs. vinkla 

intervjun (Olsson & Sörensen, 2001). Det är även viktigt att som intervjuare inte vara stressad eller 

jäktad, vilket även det smittar av sig på respondenten (Ejvegård, 2009). 

Under en intervju finns det möjlighet till förtydligande av frågor och även en interaktion mellan 

intervjuare och respondent, detta på gott och ont. Därför är det viktigt att ha en klar bild över hur 

man vill genomföra intervjun. Här följer några exempel på vanliga misstag av intervjuaren (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2008): 

• inte låta respodenten prata till punkt 

• lägga värderingar i frågan 

• använda sig av outtalade förutsättningar 

Viktigt är, att om samma intervju skulle göras om med samma frågor, skulle samma svar fås, dvs. 

”olika mätningar på samma objekt ger samma värden”. (Wallén, 1996) 

Under detta arbete har jag genomfört fem intervjuer med fyra olika företag. Jag valde att göra 

intervjuer för att få ett djupare perspektiv på och förståelse för hur fastighetsbolag ser på och 

arbetar med stödtjänster till sina hyresgäster. Intervjuerna var semistrukturerade då jag ansåg det 

viktigt att den som blev intervjuad inte blev tvingade in i ett fack. Då jag tidigare använt mig av enkät 
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i arbetet ansåg jag det inte heller nödvändigt att ha en hög grad av standardisering. Jag hade 

däremot två huvudteman som jag tog upp med alla respondenter. 

2.4 Källkritik 

Det finns fyra källkritiska kriterier som man kan använda sig av för att bedöma källor (Ejvegård, 

2009):  

• Färskhetskrav – Informationen skall vara tidsaktuell, desto nyare källa desto bättre 

• Oberoendekrav – Vikten av att återgå till ursprungskällan, dvs. primärdata är alltid bättre än 

sekundärdata. Det är viktigt att den information som används inte är skriven för egen 

vinning.  

• Äkthetskrav – Är källan förfalskad, kan det handla om plagiat?  

• Samtidskrav – Exempelvis en rapport skriven nära en viss händelse kan vara mer aktuell än 

en nyare bok om samma händelse.  

2.4.1 Litteratur 

För den litteratur som jag har använt mig av har jag eftersträvat dels att den skall vara aktuell, dvs. 

skriven omkring 2006 i och med att definitionen av Facility Managementinom EU producerades då, 

dels att den ska ha en hög akademisk nivå. Jag har i examensarbetet använt mig av en rad olika typer 

av litteratur: svenska tidskrifter, utländska journaler , rapporter, årsredovisningar, böcker och 

examensarbeten.  

2.4.2 Enkät 

Enkäten är av typen primärdata, data som jag själv samlat in, för att få en inblick i hur det ser ut på 

den svenska marknaden i stort. Hur urvalet gjordes presenteras i empirin, liksom svarsfrekvens. 

Innan enkäten skickades ut gicks frågorna igenom med min handledare.  Enkäten gick ut till olika 

personer från samma företag, men med olika ansvarsområden/regioner, och det kan diskuteras om 

detta var en riktig bedömning. Men jag bedömer att det var det, då de flesta av respondenterna 

arbetar på ett företag med områdesbaserad förvaltningsstrategi.  

2.4.3 Intervju 

Intervjuerna är även de av typen primärdata. Då jag genomförde intervjuerna använde jag mig av en 

semistrukturering vilket gjorde att respondenterna hade möjlighet att ge intervjun en viss vinkling 

eller marknadsföra sitt företag på ett visst sätt. Om detta skedde anser jag att detta inte har någon 

betydelse för detta arbete då jag endast producerar information som rör min frågeställning. Jag tror 

även att det var bra att inte ha en alltför hög grad av standardisering av intervjun då detta hade blivit 

som att göra en enkät ansikte mot ansikte. Jag använde mig heller inte av bandspelare under 

intervjun då detta hade kunnat hämma respondenten, och även mig som intervjuare, utan jag 

eftersträvade en avspänd? stämning. Men bandspelare hade säkerligen inte påverkat 

respondenterna då inspelade intervjuer säkerligen är något som de har erfarenhet av sedan tidigare.   
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3 Litteraturgenomgång 

Här går jag igenom definitionen av och drivkrafterna bakom Facility management. Även olika 

sourcingmodeller gås igenom liksom hur begreppet Facility Management är kopplat till 

fastighetsbranschen. Slutligen behandlas Fastighetsbarometern kortfattat. 

3.1 Facility Management 

Facility Management har sin rot i USA på 1980-talet, då de som arbetade med försörjningsfrågor 

inom industri- och tjänsteproduktionssektorn var i behov av ett enhetligt namn för sitt yrke 

(Andersson & Sirén, 2008). 

Ur ett europeiskt perspektiv så är Storbritannien pionjär inom FM, liksom även Nederländerna och 

Danmark. (Henzelmann & Teichmann). 

3.1.1 Definition 

Det var först 2006 som en gemensam definition av FM arbetades fram inom EU av den europeiska 

standardorganisationen (CEN) och den arbetades sedan om till svenska via Svensk Standard (SiS).I 

och med denna gick FM från sin inriktning på fastigheter till att utvecklas mot fler affärsstödjande 

tjänster Den källa som angetts är ogiltig.. 

Här nedan presenteras definitionen i enlighet med Svensk Standard (SiS) och AFF. Även begrepp som 

är nära sammankopplade med Facility Managementdefinieras. 

Facility Management: ”Integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och 

utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten hos kärnverksamheten”  

(Aff-definitioner 10 , 2010). 

Kärnverksamhet: ”verksamhet som är specifik och absolut nödvändig för en organisations 

värdekedja” (Aff-definitioner 10 , 2010). 

Stödverksamhet: ”de resurser som fungerar som stöd till en kärnverksamhet”. I Svenska standarden 

benämns stödverksamhet som internservice. Stödverksamheten i sig består sedan i olika 

stödresurser, dvs. olika typer av tjänster såsom städning, bevakning och fastighetsförvaltning (Aff-

definitioner 10 , 2010).  

Service Level Agreement (SLA): ”överenskommelse mellan beställare och tjänsteleverantör om 

presentationer, mätning och vissa villkor för leverans av en eller fler tjänster” (Aff-definitioner 10 , 

2010).  

Definitionen som arbetats fram av CEN klargör tydligt att FM behandlar hantering av tjänster som 

stöder företagets kärnverksamhet.  Den klargör även att oavsett om tjänster tillhandahålls internt 

eller externt ska de behandlas jämlikt. FM är kundorienterat och fokuserar på samt arbetar för 

slutanvändaren av lokalen/arbetsplatsen (Strup, 2010). 

3.1.2 Syfte 

Syftet med FM är enligt Svensk standard: ”att balansera utbudet och efterfrågan inom en 

organisation för att skapa en optimerad avvägning mellan behov/servicenivåer och 

utvecklingsmöjligheter/begränsningar/kostnader” (CEN/TC 348, 2006). 
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Efterfrågan: kärnverksamhetens behov av stödtjänster. Dessa kan delas in i två grupper utifrån vilka 

stödtjänster som slutanvändaren efterfrågar. Dessa grupper är följande(CEN/TC 348, 2006):  

• Utrymmen och infrastruktur 

o Innefattar bl.a. tjänster kopplade till lokal, arbetsplats, teknisk infrastruktur och 

lokalvård.  

• Människor och organisation 

o Innefattar bl.a. tjänster kopplade till hälsa, säkerhet, skydd, trivsel och logistik.  

Dessa två grupper benämndes tidigare som hård respektive mjuk FM. (Jensen, 2010). 

Utbud: Tillhandahållandet av dessa tjänste. (CEN/TC 348, 2006) 

3.1.3 Varför använda sig av Facility management? 

De fyra drivkrafterna bakom FM (Andersson & Sirén, 2008): 

1. Kostnadsbesparing 

• Ernst & Young genomförde 2008 en undersökning som visade på att outsourcing av 

tjänster minskade kostnaderna för dessa tjänster med 10–20 % för alla de tillfrågade 

företagen (ISS Facility Services AB, 2010). 

• När ett privat företag går från att leverera stödtjänster i egen regi till att upphandla dessa 

på marknaden uppnås en kostnadseffektivitet på 15–30 % (Andersson & Sirén, 2008). 

• Kostnadsbesparing kan ske genom att man värderar när den ena eller andra lösningen är 

mest effektiv och samordnar effektiviseringarna med både insourcing och outsourcing 

(Oresten & Löfvenberg, 2010).  

• Att utnyttja synergierna mellan olika tjänster bidrar till att förbättra resultatet och 

minska kostnaderna för organisationen (CEN/TC 348, 2006). 

2. Kvalitetsökning 

• Undersökningen av Ernst & Young 2008 visade även på att 68 % av företagen upplevde 

att tjänsten som levererades av ett outsourcingföretag låg i linje med eller överträffade 

deras förväntningar (ISS Facility Services AB, 2010). 

• Kunskap och information om servicenivå och kostnad för tjänster som kan kommuniceras 

till slutanvändarna bör leda till ökad och/eller förväntad kvalitet på tjänste (CEN/TC 348, 

2006).. 

• Enkla och lätthanterliga koncept för hanteringen av intern och extern service, som 

bygger på strategiska beslut och som bidrar till systematiska rutiner vid insourcing eller 

outsourcing bör öka kvaliteten (CEN/TC 348, 2006). 

3. Förbättrad styrning och uppföljning 

• Kommunikation och ansvarsfördelning blir tydligare (Andersson & Sirén, 2008). 

4. Ökad flexibilitet 

• Att definiera kärnverksamhet och stödverksamhet gör att det enklare går att se de 

enskilda stödtjänsterna som organisationen är i behov av och hur de skall skötas 

(Andersson & Sirén, 2008). 
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3.1.4 Facility Manager  

3.1.4.1 USA 

2001 genomfördes en omfattande undersökning bland mer än 900 av IFMA:s medlemmar i USA och 

Kanada angående vad en typisk FM-avdelning ansvarar för. I undersökningen framgick det att det 

främst var följande:  

• drift och underhåll (maintenance and operations) 

• lokalanpassning (Facility planning) 

• användning av lokalytan (space management). 

Men även mer än hälften av de tillfrågande ansvarade även för följande: 

• arbetsmiljö (environmental health and safety) 

• fastighetsförvaltning (real estate management) 

• administrativa tjänster (administrative services). 

(IFMA, 2001) 

3.1.4.2 Sverige 

I Sverige används sällan titeln “Facility manager”, utan de som arbetar med FM har ofta titlar1 som  

• Inköpschef 

• Head of Facilities 

• Verksamhetsstöd 

I en undersökning av IFMA framgick det att Facility Manager befattningen spänner över mer än 45 

olika arbetsområden (Andersson & Sirén, 2008). 

I Sverige finns ingen universitets- eller högskoleutbildning som leder till att bli ”Facility Manger ”. 

Däremot erbjuds det kurser inom ämnet på ett flertal högskolor i landet, dessa är dock oftast valbara 

inom program med inriktning på samhällsbyggnad såsom väg- och vatten och lantmäteri. 

3.1.5 Facility Management i organisationen 

För att en organisation ska nå sina strategiska mål måste kärnverksamheten fungera (CEN/TC 348, 

2006). Att ha en strategisk styrning och samordning av stödverksamheten gör att drivkrafterna som 

FM innefattar kan erhållas (FM Konsulterna, 2009). 

3.1.5.1 Strategisk, taktisk och operativ nivå 

Beslut om vilken strategi som ett företag skall använda sig av för att hantera sina stödtjänster ska 

hanteras på ledningsnivå. För att kunna besluta om vilken strategi som skall användas måste 

företaget först definiera sin kärnverksamhet respektive stödverksamhet. I EU:s definition av FM har 

FM  delats in i tre beslutsnivåer, strategisk, taktisk och operativ. Detta för att hela dess potential ska 

kunna utnyttjas på ett enkelt sätt i organisationen (CEN/TC 348, 2006). På den strategiska nivån är 

                                                             
 

1 Detta är titlar som vanligtvis inte finns inom fastighetsbolag., utan hittas hos hyresgästen. 
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det ledningen i organisationen som beslutar om kostnader och hur stödtjänsterna skall hanteras, dvs. 

vilken strategi som skall gälla (Andersson & Sirén, 2008). 

På den taktiska nivån arbetar en Facility Manager med täcka kundens behov av tjänster och integrera 

dessa med företagets kärnverksamhet. Det är på denna nivå som avtal med leverantörer skrivs. På 

den operativa nivån arbetas det nära leverantörerna och de dagliga verksamhetsanknutna problem 

som uppstår, såsom problem gällande exempelvis städning och reception, behandlas (Anderson & 

Sirén, 2008). 

3.1.5.2 Olika strategier 

För att kunna fatta rätt beslut om hur stödtjänsterna skall hanteras och därmed utnyttja 

drivkrafterna bakom Facility Managementmaximalt bör hyresgästen göra en fallstudie med olika 

alternativa strategier. Vilken strategi som en hyresgäst väljer att använda sig av är individuellt för 

varje organisation och bör, som tidigare nämnts, fattas på ledningsnivå. För att kunna välja rätt 

strategi är det viktigt att definiera vad som är kärnverksamhet eller ej. Att välja en strategi utesluter 

inte att man i framtiden kan byta strategi, detta beror på utformandet av samarbetet mellan 

beställare och leverantör (Andersson & Sirén, 2008). 

Oberoende av vilken strategi som väljs måste SLA-avtal upprättas för att man ska kunna följa upp 

arbetet, kvaliteten och kostnaden (Andersson & Sirén, 2008). 

De modeller som presenteras nedan utgår ifrån fastighetsbolaget och de olika sätt som 

fastighetsbolaget kan arbeta med partnerskap med tjänsteleverantörer på, då det är detta perspektiv 

som används i detta arbete. Då hyresgästen gör sin fallstudie bör hänsyn tas till hur dess nuvarande 

fastighetsvärd arbetar med stödtjänster till dess hyresgäster.  

De vanligaste strategierna2 är följande (Andersson, 2009):  

1. Starta externt företag  

Fastighetsbolaget har ett externt tjänsteföretag som fokuserar på att arbeta med stödtjänster, detta 

kan exempelvis vara ett dotterbolag till fastighetsbolaget. Det är servicebolaget som levererar de 

stödtjänster som hyresgästen anser sig vara i behov av. 

Det var på detta sätt som Vasakronan arbetade innan de sålde Vasakronan Service Partner till Coor 

Service Management.  

2. Internprocess – tjänster levereras i egen regi (Insourcing) 

                                                             
 

2 Illustrationerna till dessa strategier är gjorda ur ett fastighetsbolags perspektiv. 

Fastighetsbolag Hyresgäst 

Servicebolag 

Fastighetsbolag Hyresgäst 
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Fastighetsbolaget har i detta fall stödtjänster integrerade i sin verksamhet som de sedan erbjuder 

sina hyresgäster efter dessas behov och efterfrågan. Att erbjuda stödtjänster internt har fördelen att 

kundrelationen fördjupas. Det är dock viktigt att tjänsterna som erbjuds benchmarkas mot externa 

leverantörer för att jämföra kvalitet och kostnad.  

3. Out-tasking/ Outsourcing av hela processen – använda sig av bästa serviceleverantören till 

respektive tjänst 

Fastighetsbolaget ger sina hyresgäster tillgång till olika tjänsteleverantörer. Utformningen av 

kontrakten mellan tjänsteleverantör och fastighetsbolag kan se ut på en mängd olika sätt. 

Hyresgästen kan exempelvis beställa tjänsten via en webbportal på fastighetsbolagets hemsida eller 

också vända sig direkt till tjänsteleverantörer som hyresvärden rekommenderar. 

Out-tasking: ”A word coined to further define the area to be tasked to an outsource provider” 

(IFMA). 

Outsourcing: ”Refers to a full transfer of the Facility Management functions to an outside firm. The 

corporation then manages the outsourcing contract rather than the entire Facility Management 

function” (IFMA). 

Outsourcing:”the hiring of a contractor by a business organization to perform parts of its operation 

rather than performing the tasks itself” (Glagola, 1999). 

Outsourcing är ett ord ofta kopplat till att en del av organisationen förflyttas utomlands, särskilt 

tillverknings- och kundtjänstavdelningar inom företaget. Detta är ingen risk då leverantörer av 

stödtjänster verkar lokalt (IFMA, 2006). 

4. Hybrid – kombination mellan internprocess och externa leverantörer 

Detta är en kombination mellan alternativ 2 och 3, dvs. fastighetsbolaget kan då ha någon/några 

stödtjänster som levereras internt, vanligtvis stödtjänster som ofta efterfrågas av hyresgästen, samt 

verkar för en god hyresgästkontakt; medan tjänster som exempelvis inte efterfrågas lika ofta, eller 

kräver mer av fastighetsbolaget, vanligtvis genomförs av externa tjänsteleverantörer vilka 

fastighetsbolaget väljer att ingå samarbete med.  

5. Integrerad outsourcing till en serviceleverantör som tar helhetsansvar för hela processen. 

Serviceleverantör 

Fastighetsbolag Hyresgäst 

serviceleverantör 
serviceleverantör 

serviceleverantör 

Fastighetsbolag Hyresgäst 

IFM-leverantör 

Tjänst 
Tjänst 

Tjänst Tjänst 
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Fastighetsbolaget samarbetar med en IFM-leverantör. Det är IFM-leverantören som står för 

stödtjänsterna till fastighetsbolagets hyresgäster och de har som kärnverksamhet att tillhandahålla 

stödtjänster. Genom att IFM-leverantören ingår ett samarbete med ett fastighetsbolag ges företaget 

tillgång till ett brett kundutbud.  

Vasakronan gick från externt företag (alt 1) till denna modell i och med samarbetet med Coor Service 

Management. Förutom Coor Service Management är även bland annat ISS och Sodexho på den 

svenska marknaden.  

3.2 Koppling mellan fastighet, kärnverksamhet och stödtjänst 

Hos ett företag är fastighetskostnaderna bland de största kostnaderna (Kadefors & Bröchner, 2004), 

detta oavsett om lokalerna hyrs eller ägs (Vidlund & Fredriksson, 2003). 10–20 % av företagets 

kostnader är vanligtvis kopplade till dess fastigheter (IBM Corporation, 2009).  

3.2.1 USA 

Det var först på 1970-talet i USA som fastighetsavdelningar (CRE) började växa fram inom stora 

företag. Dessa avdelningar hade ingen nära kontakt med företagets kärnverksamhet. Under 

kommande årtionde steg marknadsvärdet för fastigheter kraftigt och därmed minskade kopplingen 

ytterligare till företagets kärnverksamhet. Även intresset för underhåll av fastigheter minskade. 

Fastigheter som företaget ägde var heller inte samlade i en portfölj, inte ens fastigheter i samma 

stad. I och med recessionen och globaliseringen i början på 1990-talet förändrades synen på 

fastighetsavdelningen igen. Denna avdelning i företaget sågs då som en avdelning som endast 

genererade kostnader. Det var först under 90-talets början som företag började med att köpa in 

diverse stödtjänster externt, och i företag med stora fastighetsavdelningar gjordes dessa avdelningar 

om till helt nya företag (Kadefors & Bröchner, 2004). 

Att idag hyra fastigheten där företaget är verksamt i är vanligare i USA än i Europa, men Europa följer 

samma trend. Att hyra lokalerna anses ge större flexibilitet, men detta är omdiskuterat. Ett annat 

skäl är att kapital frigörs vilket kan användas för att satsa på kärnverksamheten. En fördel med att 

använda sig av externa leverantörer av stödtjänster ansågs vara att dessa leverantörer kunde fördela 

bland annat investeringskostnaden på sina kunder och då erbjuda samma tjänster till ett lägre pris, 

men teknikens framsteg spelade även roll (Kadefors & Bröchner, 2004). 

2006 utförde IFMA en undersökning i USA och Kanada där närmare 500 medlemmar i organisationen 

medverkade. Undersökningen syftade till att undersöka vilken sourcingstrategi som FM-avdelningar 

använde sig av. Liknade undersökningar gjordes också av IFMA 1993 och 1999. 2006 års 

undersökning visade att användningen av out-tasking hade minskat från 91 % 1993 till 77 %, och 

användandet av IFM-leverantörer har under samma tidsperiod ökat. Undersökningen visar även att 

de som använder sig av out-tasking är nöjdare än de som använder sig av andra strategier (IFMA, 

2006). 

3.2.2 Sverige 

I Sverige var det under 1990-talet som förändringen på företagens fastighetsavdelningar skedde, och 

många företag skapade då dotterbolag vilka hanterade underhåll och ägandet av deras fastigheter. 

En del av dessa dotterbolag kom senare att bli självständiga företag. Många av de svenska 
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leverantörerna av fastighetstjänster har sitt ursprung i tillverknings- och serviceföretag (Kadefors & 

Bröchner, 2004). 

Den svenska Facility Management-marknaden har inte växt så fort som man först trott och ligger 

internationellt sätt efter. Detta kan bero på de stora avstånden i Sverige och den låga 

befolkningsdensiteten vilket gjort att företag sköter allt i större utsträckning internt. I Sverige har 

även intresset för att jämföra kostnader för olika FM tjänster varit svagare än i våra grannländer 

(Kadefors & Bröchner, 2004). 

Sedan 2003 har Sverige haft ett ökat intresse från främst utländska opportunistiska 

fastighetsinvesterare, men även långsiktiga tyska pensionsfonder har visat intresse för den svenska 

marknaden. Detta anses borde skapa en ökad efterfrågan på externa FM-leverantörer, då dessa 

investerare är mer vana vid att arbeta med just externa leverantörer. Men det som kan skapa 

svårigheter här är de kulturella skillnaderna, då företag i Sverige som är vana att arbeta informellt ser 

en risk i en ökad byråkrati, något som är vanligare bland utländska företag (Kadefors & Bröchner, 

2004). 

Det var som sagt på 1990-talet som intresset för stödtjänster till fastigheter ökade och definierades 

som en växande marknad i Sverige. Det var speciellt bland företag som arbetade med kommersiella 

fastigheter med flera olika hyresgäster som intresset växte. Hyresgästerna kunde via en webbportal 

välja de stödtjänster de var intresserade av. Kontorsfastighetsägares strategi då det gäller att 

använda sig av stödtjänster till sina hyresgäster varierade stort, och 2002 gjordes en undersökning 

för att studera olika typer av strategier som kontorsfastighetsägarna använde sig av. 12 

fastighetsägare i Stockholm, Göteborg och Malmö intervjuades. Dessa ägare delades in i olika tre 

huvudgrupper:  

• Fastighet  

o Fastighetsbestånd mindre än 100 000 kvm (små) 

o Fastighetsbestånd över 100 000 kvm (stora) 

• Bygg och FM 

• Finansiella 

Alla dessa grupper uppskattades ha en bättre kunskap i att ta kontakt med enskilda leverantörer än 

en IFM-leverantör. Av de tre grupperna ansåg sig de små fastighetsägarna sig vara endast 

genomsnittliga då det gällde att skriva och gå igenom kontrakt, övriga ansåg sig vara bättre än 

genomsnittet. Detta ansågs bero på att de små fastighetsägarna hade färre anställda med juridisk 

bakgrund. Både de stora och små fastighetsägarna hade inte någon anställd som arbetade med att 

kontrollera att den avtalade tjänsten utfördes korrekt. Dock ansåg inte någon av de tre kategorierna 

att detta var av någon väsentlig betydelse. Däremot ansåg alla att en kontrakterad IFM-leverantör 

underlättade deras kontroll av att det som avtalats minskade. Samtidigt visade alla ägarkategorier ett 

svagt intresse för långa samarbeten med leverantörer, oavsett om leverantörerna av stödtjänster var 

enskilda eller integrerad. Detta tros bero på att långa kontrakt med specifika tjänster gör kontrakten 

mer komplicerade att skriva, men samtidigt kan en högre investering i kontraktsskrivningsfasen 

resultera i att mindre bevakning av att avtalet följs behövs av fastighetsägaren. Slutsatsen i 

undersökningen blev att företaget måste se till sin kompetens och utgå från denna och minska sina 
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svagheter. Alla företag som idag erbjuder sina hyresgäster stödtjänster bör öka sin kompetens då det 

gäller att bevaka att avtalet följs (Bröchner, Olsson, & Sinik, 2004). 

Den idag allt kortare tid som en fastighet ägs av en och samma ägare gör att en effektiv förvaltning 

blir svårare att hantera. Mellan 2002 och 2006 som transaktionstakten sjönk från sju till tre år, något 

som skapar problem då en effektiv förvaltning anses kräva ett nära samarbete med kunden. Den 

föreslagna lösningen på detta skulle vara att förvaltningen skulle följa med fastigheten då denna 

säljs, men detta anses heller inte vara en god lösning, då detta antagligen skulle försvåra 

försäljningen (Fröjd, 2007). 

3.2.3 Storbritannien 

I Europa är Storbritannien pionjär när det gäller FM (Henzelmann & Teichmann). Därför har 

kontorsfastighetsägarna i Storbritannien länge använt sig av typiska stödtjänster såsom städning och 

förvaltning för att öka sina inkomster. Men de har på senare tid gått ett steg längre, särskilt de stora 

fastighetsägarna. Dessa har insett sin potential genom att fungera som en portal mellan hyresgäst 

och serviceleverantör. Genom att fungera som en portal kan fastighetsägaren få ner priserna för 

serviceleverantörens tjänster till sina hyresgäster och även generera en del av serviceleverantörens 

vinst, beroende på hur avtalet mellan fastighetsägare och serviceleverantör ser ut. Detta kan gälla 

tjänster som bland annat bokning av affärsresor, rekrytering av personal och uthyrning av 

maskinutrustning. Detta kan jämföras med kontorshotell som är en bransch som vuxit fram kraftigt i 

Storbritannien de senaste åren.(McAllister, 2001) 

3.3 Fastighetsbarometern 

Fastighetsbranschens Nöjd-kund-Index (NKI), Fastighetsbarometern, är en årlig undersökning som 

sedan 1995 som undersöker hur kontorshyresgästen ser på sin hyresvärd. Undersökningen utförs av 

konsultföretaget CFI Group och Fastighetsägarna och syftar till att finna sambanden mellan 

kvalitetsförbättringar och kundlojalitet. Själva undersökningen grundar sig på modellen nedan:  

 

Figur 1 ANALYSMODEL (http://www.fastighetsbarometern.com/) 
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I ett pressmeddelande efter förra årets Fastighetsbarometer, gav projektledare Lotta Albihn på CFI 

Group följande kommenterar: ”Vi har under två års tid kunnat se att företagen blir mer och mer 

homogena i hur de vårdar sina kunder. Skillnaden mellan bästa och sämsta företag minskar. Vi har 

också kunnat se att företagens förmåga att erbjuda god service har blivit viktigare än tidigare i 

avseendet att påverka kundernas nöjdhet med hyresvärden positivt.” (CFI Groups, 2009) 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras primärdata i från enkätundersökningen samt intervjuerna. Reflektioner 

kring dessa ges även. Avsnittet inleds med enkätundersökningen och avslutas med 

intervjuavsnittet, i vilket även företagen som ställde upp presenteras.     

4.1 Presentation av enkätundersökning 

Syfte med enkäten var att få en inblick i hur fastighetsbolag arbetar när det gäller att erbjuda sina 

hyresgäster ett bredare serviceutbud och deras inställning till partnerskap med tjänsteleverantörer. 

4.1.1 Svarsfrekvens 

Enkäten skickades ut till 18 olika fastighetsbolag i hela Sverige och besvarades av personer från 14 

olika fastighetsbolag. Det var totalt 27 personer som deltog i enkäten, detta betyder att personer 

från samma bolag, men från olika regioner/arbetsområden, besvarade enkäten. De som ej fullföljt 

enkäten dvs. endast besvarat på Del 1 eller dylikt är ej med bland dessa 27 personer. 

4.1.2 Del 1– allmänna frågor 

1. Företagsnamn: 

FöretagFöretagFöretagFöretagssssnamn: namn: namn: namn:     Antal:Antal:Antal:Antal:    Procent:Procent:Procent:Procent:    
AMF Fastigheter AB 1 4 % 
Aspholmen Fastigheter 1 4 % 
AxFast 1 4 % 
Diligentia 1 4 % 
Hufvudstaden AB 1 4 % 
Klövern AB 3 11 % 
Kungsleden Fastighets AB 2 7 % 
LR Real Estate Asset Management AB 1 4 % 
Norrporten 1 4 % 
Sigillet Fastighets AB 1 4 % 
Vasakronan 3 11 % 
Wihlborgs Fastigheter AB 2 7 % 
Ej angivet 9 33 % 

Totalt:  27  

 

2. Befattning 

Befattning:Befattning:Befattning:Befattning:    Antal:Antal:Antal:Antal:    Procent:Procent:Procent:Procent:    
Affärsområdeschef 3 11 % 
Asset Manager 1 4 % 
Enhetschef 2 7 % 
Fastighetsförvaltare 2 7 % 
Förvaltare 8 30 % 
Förvaltningschef 4 15 % 
Kontorschef 1 4 % 
Marknadschef 1 4 % 
Områdeschef 1 4 % 
Servicechef 1 4 % 
Uthyrare 1 4 % 
Ej angivet 2 7 % 
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Totalt:  27  

 

Om man slår samman ”Förvaltningschef”, ”Förvaltare” och ”Fastighetsförvaltare” till en och samma 

grupp uppgår denna till 51 %. 

3. Hur länge har du arbetat i företaget? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

< 1 år 0,0 % 0 
1 år - 5 år 48,1 % 13 
> 5 år 51,9 % 14 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

4. Hur många anställda har företag? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

<20 22,2 % 6 
20–50 18,5 % 5 
50-250 48,1 % 13 
>250 11,1 % 3 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

5. I vilka svenska städer har ni större delen av ert bestånd av kommersiella fastigheter? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Stockholm 76,2 % 16 
Göteborg 66,7 % 14 
Malmö 57,1 % 12 
Andra:  19 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    21212121    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    6666    

 

Som ”andra” uppgav respondenterna bland annat 

Linköping, Borås, Lund, Västerås, Uppsala, Helsingborg samt även Alingsås, Halmstad, Härnösand 

Karlstad, Kungsbacka, Köpenhamn, Lerum, Mölndal, Norrköping, Nyköping, Partille, Umeå och 
Örebro.  

Fyra respondenter uppgav svar som ”10 större orter”, ”Mellanstora svenska städer” och dylikt.   
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6. Hur många kvm är ert totala fastighetsbestånd – ungefärlig siffra räcker? 

Tabellen nedan visar storleken på företagens totala fastighetsbestånd:  

Kvm Antal 
> 2 000 000 5 
> 1 500 000 - 2 000 000 0 
>1 000 000 - 1 500 000 10 
>500 000 - 1 000 000 5 
>100 000-500 000 3 
0-100 000 2 

 

Två respondenter angav storlek på sitt kommersiella bestånd, dessa är inte med i tabellen.  

7. Vilka typer av fastigheter arbetar ert företag med? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Bostäder 33,3 % 9 
Kontor 100,0 % 27 
Butik 88,9 % 24 
Industri 63,0 % 17 
Publika 37,0 % 10 

answeredansweredansweredanswered    questionquestionquestionquestion    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

4.1.2.1 Del 1 – reflektioner 

De som besvarade enkäten var till största del förvaltare, vilket beror på att enkäten skickades ut till 

personer med denna titel. De som besvarat enkäten har arbetat i samma företag i mer än fem år, 

vilket jag anser stärker trovärdigheten bland enkätsvaren eftersom de då bör känna sitt företag väl. 

Då jag ville få en inblick i hur trenden i hela Sverige är den geografiska spridningen av 

fastighetsbeståndet stor.  

Den typiska respondenten i denna enkät, kan man ur Del 1 utläsa, är någon som arbetat i samma 

fastighetsbolag i mer än fem år. Fastighetsbolaget som respondenten arbetar på har mellan 50 och 

250 anställda, och har ett fastighetsbestånd på 1 000 000–1 500 000 kvm som består av kontor och 

lokaler. 

Fråga 8 löd ”Hur stor del av ert fastighetsbestånd består av kontorsfastigheter (%)?” Denna fråga var 

otydligt ställd och är därmed omöjlig att tolka, då det av frågan inte framgår om det är den 

procentuella delen av fastighetsbeståndets storlek eller av det bokförda värdet.  
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4.1.3 Del 2 – frågor rörande förvaltningsstrategier 

9. Hur ser ert företags operativa förvaltningsstrategi ut? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Egen (centraliserad) 14,8 % 4 
Egen (områdesbaserad) 85,2 % 23 
Extern 0,0 % 0 
Annat: 1 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

Som annat gavs svaret: ”Vi köper in fastighetsskötsel”. 

10. Har ert företag förändrat sin strategi gällande den operativa förvaltningen de senaste 5 åren? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 37,0 % 10 
Nej 63,0 % 17 
Vet ej 0,0 % 0 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

11. Planerar ert företag att förändra sin strategi gällande sin operativa förvaltning de närmaste 5 

åren? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 7,4 % 2 
Nej 63,0 % 17 
Vet ej 29,6 % 8 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

12. Görs det centralt i företaget regelbundna undersökningar av typen NKI? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 77,8 % 21 
Nej 22,2 % 6 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    
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4.1.3.1 Del 2 – reflektioner 

Av de tillfrågade företagen använder sig drygt 80 procent av en egen områdesbaserad 

förvaltningsstrategi vilket ytterligare visar på att det var rätt att låta personer från samma företag, 

men från olika regioner, delta i enkäten. 

37 % av företagen har förändrat sin förvaltningsstrategi de senaste 5 åren. Om man jämför fråga 10 

och 11 som har fått samma procentsats kan man tydligt se att de som inte valt att förändra sin 

förvaltningsstrategi de senaste fem åren inte heller planerar att göra det de kommande fem åren (56 

%). Det är 22 % som valt att förändra sin strategi och som inte vet om de kommer att fortsätta med 

denna strategi. Detta redovisas i tabellen nedan:  

Fråga 10.  Fråga 11. Antal Procent 
Nej Nej  15 56 % 
Ja Vet ej 6 22 % 
Ja Nej  2 7 % 
Ja Ja 2 7 % 
Nej Vet ej 2 7 % 
Nej Ja  0 0 % 

 

4.1.4 Del 3 – frågor rörande fastighetsföretagets serviceutbud 

Denna del av enkäten berör erbjudandet av servicetjänster till hyresgäster vilka inte är direkt knutna 

till fastigheten. 

13. Vilka av dessa tjänster efterfrågar hyresgäster? 

 

Här är en tabell i fallande skala som visar på mest resp. mins efterfrågade tjänst (alternativen har 

viktats mot varandra för att få denna tabell):  
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1. Lokalanpassning 
2. Avfallshantering 
3. Brandskydd 
4. Konferens 
5. Städ 
6. Säkerhetsservice 
7. Reception 
8. Fönstertvätt 
9. Flyttservice 
10. Fruktskålar 
11. Kafeteria /IT support 
12. Gym /Växtinredning 
13. Kontorsmaskiner samt material 
14. Dryckes- och varuautomater /Tvättservice 
15. Dagispassning 

 

Bland de alternativen som hamnade på plats 10-15, upplevde nästintill aldrig hyresväsrden en 

efterfrågan på.  

14.  Vilken av dessa typer av hyresgäst efterfrågar ett bredare serviceutbud? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    AldrigAldrigAldrigAldrig    SällanSällanSällanSällan    IblandIblandIblandIbland    OftaOftaOftaOfta    AlltidAlltidAlltidAlltid    Ingen åsiktIngen åsiktIngen åsiktIngen åsikt    
Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Mindre (<200kvm) 4 7 8 5 0 2 26 
Medel (200-1000kvm) 0 9 12 2 0 2 25 
Stora (>1000kvm) 2 10 9 1 2 2 26 

                                        
  
answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    

                                        
  

skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    
 

Det är en knapp skillnad mellan dessa typer, men skall de rangordnas efter att alternativen viktas 

mot varandra blir detta resultatet:  

1. Medel 

2. Stora 

3. Mindre 

Dock är spridningen bland de stora hyresgästerna störst och minst bland de medelstora. 

15. Vilken typ av hyresgäst efterfrågar vanligtvis ett bredare serviceutbud? 

    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Nationella företag 11,1 % 3 
Internationella företag 18,5 % 5 
Ingen skillnad 48,1 % 13 
Vet ej 22,2 % 6 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    
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16. Innefattar ert företags operativa förvaltning idag ett bredare serviceutbud? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 28,0 % 7 
Nej 76,0 % 19 

  
answered answered answered answered questionquestionquestionquestion    25252525    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    2222    

 

17. Vilka av dessa tjänster erbjuder ni era hyresgäster idag i egen regi? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    
Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Städ 0,0 % 0 
Fönstertvätt 6,3 % 1 
Konferens 37,5 % 6 
Kafeteria 0,0 % 0 
Dryckes- och varuautomater 0,0 % 0 
Fruktskålar 0,0 % 0 
Reception 6,3 % 1 
IT support 6,3 % 1 
Lokalanpassning 93,8 % 15 
Flyttservice 0,0 % 0 
Kontorsmaskiner samt 
material 

0,0 % 0 

Brandskydd 37,5 % 6 
Säkerhetsservice 6,3 % 1 
Avfallshantering 75,0 % 12 
Tvättservice 6,3 % 1 
Gym 0,0 % 0 
Växtinredning 0,0 % 0 
Dagispassning 0,0 % 0 
Annat: 5 5 

        answered questionanswered questionanswered questionanswered question    16161616    
        skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    11111111    

 

Förutom detta erbjöd ett företag ”hantverkarservice”. 

Här rangordnas de olika alternativen: 

1 Lokalanpassning (15 st) 
2 Avfallshantering (12 st) 
3 Konferens/Brandskydd (6 st) 
4 Fönstertvätt/Reception/IT support / Säkerhetsservice / Tvättservice (1 st) 
5 Städ / Kafeteria / Dryckes- och varuautomater / Fruktskålar / Flyttservice / 

Kontorsmaskiner samt material / Gym / Växtinredning / Dagisanpassning (0 st) 
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18. Vilka av dessa tjänster erbjuder ni era hyresgäster idag genom partnerskap med fristående 

företag? 

    
Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

Använder oss ej av partnerskap 31,6 % 6 
Städ 31,6 % 6 
Fönstertvätt 21,1 % 4 
Konferens 26,3 % 5 
Kafeteria 31,6 % 6 
Dryckes- och varuautomater 21,1 % 4 
Fruktskålar 21,1 % 4 
Reception 31,6 % 6 
IT support 5,3 % 1 
Lokalanpassning 26,3 % 5 
Flyttservice 21,1 % 4 
Kontorsmaskiner samt material 15,8 % 3 
Brandskydd 21,1 % 4 
Säkerhetsservice 15,8 % 3 
Avfallshantering 47,4 % 9 
Tvättservice 26,3 % 5 
Gym 5,3 % 1 
Växtinredning 26,3 % 5 
Dagispassning 5,3 % 1 
Annat: 2 2 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    19191919    

  
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    8888    

 

De två som svarat med ”Annat” besvarade frågan på detta sätt ”Erbjuder det som efterfrågas men 

köper in tjänsten och levererar”, samt ”Erbjuder ett brett utbud via partner som innefattar i stort sett 

allt ovan exkl. lokalanpassning i dagsläget”. 

Redovisat i en fallande lista blir detta rangordningen: 

1  Avfallshantering (9 st) 

2  Använder oss ej av partnerskap / Städ / Kafeteria / Reception (6 st) 

3 Konferens / Lokalanpassning / Tvättservice / Växtinredning (5 st) 
4  Fönstertvätt / Dryckes- och varuautomater / Fruktskålar / Flyttservice /Brandskydd (4 st) 

5 Kontorsmaskiner samt material / Säkerhetsservice (3 st) 
6 IT support / Gym / Dagispassning (1 st) 
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19. Använder ni er av helintegrerat servicekoncept till era hyresgäster? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 15,4 % 4 

Nej 84,6 % 22 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    26262626    

skippedskippedskippedskipped    questionquestionquestionquestion    1111    
 

20. Är du nöjd med företagets strategi när det kommer till att erbjuda hyresgäster ett bredare 

utbud av servicetjänster? Ange en siffra mellan 1 och 5, där 1 är inte alls nöjd och 5 är 

mycket nöjd. 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response Response Response Response 
CountCountCountCount    

5 29,2 % 7 
4 29,2 % 7 
3 29,2 % 7 
2 8,3 % 2 
1 4,2 % 1 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    24242424    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    3333    

 

21. Anser ni att ett utökat serviceutbud till hyresgäster höjer ert NKI eller motsvarande? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 37,0 % 10 
Nej 29,6 % 8 
Vet inte 33,3 % 9 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

22. Vad anser ni om att ingå partnerskap med fristående serviceföretag för att erbjuda 

hyresgästen ett bredare tjänsteutbud? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Mycket bra 14,8 % 4 
Bra 48,1 % 13 
Misslyckanden 11,1 % 3 
Ingen åsikt 25,9 % 7 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    
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23. Använder ni er idag av partnerskap med fristående serviceföretag? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 48,1 % 13 
Nej 51,9 % 14 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

4.1.4.1 Del 3 – Reflektioner 

Sammanfattning av de stödtjänster som erbjuds och efterfrågas: 

Svarsfrekvens bland dessa alternativ är följande: 24/27, 11/27 och 8/27. På frågorna 17 samt 19 är 

svarsfrekvensen låg vilket gör det svårt att dra en slutsats som inte bör förkastas. Men 

sammanfattningsvis ser man ett samband mellan efterfrågan och utbud, dvs. det som hyresgästen 

främst efterfrågar erbjuder fastighetsbolaget i någon form.  

Fastighetsägaren är alltid i regel ansvarig för avfallshantering. På motfrågan om vad som 

fastighetsbolaget erbjuder hyresgästerna i egen regi gavs samma svar, dvs. ”lokalanpassning” och 

”avfallshantering” toppade. Efter dessa kom ”konferens” och ”brandskydd”. 

Nästan alla, drygt 80 % av respondenterna, arbetar inte på ett företag som använder sig av 

helintegrerade servicepaket till sina hyresgäster. Däremot arbetar knappt hälften på ett företag som 

arbetar med partnerskap med fristående serviceleverantörer idag.  

Respondenternas åsikter om fastighetsbolag som ingår partnerskap med servicebolag var överlag 

positiva, även om det fanns några som såg detta som ett misslyckande. Huruvida ett ökat 

serviceutbud leder till ett ökat NKI går inte att säga då fördelningen mellan ”Ja”, ”Nej” och ”Vet inte” 

var jämn i enkäten. 

Storleken på det fastighetsbestånd som hyresgästen hyr ansågs inte ha någon större påverkan på om 

man efterfrågar ett bredare serviceutbud från sin hyresvärd. Då svaren som respondenterna gav 

viktas mot varandra kan man se att efterfrågan ansågs störst från de medelstora hyresgästerna och 

därefter de stora och sist de små. Men det bör påpekas att marginalerna är små: medel (1,56), stora 

(1,5) och små (1,5); dock var spridningen jämnare mellan de olika alternativen för de små 

hyresgästerna. En anledning till den låga efterfrågan samt den största spridningen bland de stora 

hyresgästerna av att få tillgång till stödtjänster från sin fastighetsvärd kan bero på att de själva är 

goda upphandlare av stödtjänster samt att de är hyresgäster till ett flertal olika fastighetsbolag. När 

det kommer till att erbjuda stödtjänster till små till medelstora hyresgäster, tror jag att en win – win 

HyresgästenHyresgästenHyresgästenHyresgästen    
eeeefterfrågar: (13)fterfrågar: (13)fterfrågar: (13)fterfrågar: (13)    

FastighetsbolagetFastighetsbolagetFastighetsbolagetFastighetsbolaget    
erbjuder i egen regi: (17)erbjuder i egen regi: (17)erbjuder i egen regi: (17)erbjuder i egen regi: (17)    

FastighetsbolagetFastighetsbolagetFastighetsbolagetFastighetsbolaget    
erbjuder via extern leverantör: (19)erbjuder via extern leverantör: (19)erbjuder via extern leverantör: (19)erbjuder via extern leverantör: (19)    

Lokalanpassning Lokalanpassning Avfallshantering 
Avfallshantering Avfallshantering (Använder oss ej av 

partnerskap)/Städ/Kafeteria/Reception  
Brandskydd Konferens/Brandskydd Konferens/Lokalanpassning/Tvättservice/Växtinredning 
Konferens   
Städ    
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situation för alla parter skulle kunna utvecklas, dvs. då fastighetsvärden fungerar som en förmedlare 

mellan serviceföretag och hyresgäst. Då det inte heller är lönsamt för en leverantör av stödtjänster 

att arbeta i alltför små skalor 

Alla hyresgäster, oberoende av storleken på lokal som de hyr, hamnade främst mellan att de sällan 

eller ibland efterfrågar ett bredare serviceutbud av sin hyresvärd. Det framgår heller inte entydigt om 

det fanns en tydligt större efterfrågan från internationella respektive nationella företag som hyr 

kontorslokaler i Sverige. Om man dock endast tar hänsyn till dem som svarat ”internationella” 

respektive ”nationella” så är efterfrågan större hos de internationella företagen.  

De respondenter som ansåg att det var ”mycket bra” att ingå partnerskap med fristående 

serviceföretag använde sig även av detta i dagsläget, dessa såg också en större efterfrågan på 

stödtjänster från sina hyresgäster än de som ansåg att det var ett ”misslyckande”. Men oberoende av 

vilket av dessa två svar som getts så var respondenterna nöjda med den strategi företaget hade då 

det gällde att erbjuda sina kontorshyresgäster stödtjänster, då endast 3 respondenter svarade att de 

är missnöjda med företagets strategi, dvs. angav siffran 2 eller lägre.  

Det går inte att koppla storleken på fastighetsbeståndet eller antalet anställda i företaget till en viss 

grupp med ”mycket bra” eller ”misslyckande”, då det finns representanter i nästan alla storlekar på 

fastighetsbeståndet .  Men bland dem som svarade ”misslyckande” fanns en mindre benägenhet till 

en ändrad strategi.  

4.1.5 Del 4 – fastighetsföretagens syn på diverse påståenden 

24. Att erbjuda hyresgäster ett brett serviceutbud förbättrar ert varumärke. 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 51,9 % 14 
Nej 22,2 % 6 
Ingen åsikt 25,9 % 7 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

25. Om fem år kommer företaget ha ett utökat serviceutbud till hyresgästerna i egen regi. 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
ResponseResponseResponseResponse    
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 19,2 % 5 
Nej 50,0 % 13 
Ingen åsikt 30,8 % 8 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    26262626    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    1111    

 

  



34 
 
 

26. Om fem år kommer företaget ha ett utökat serviceutbud till hyresgästerna via partnerskap. 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 48,1 % 13 

Nej 14,8 % 4 

Ingen åsikt 37,0 % 10 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    

  
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

27. Att erbjuda ett bredare tjänsteutbud är enbart intressant i storstadsregioner. 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 29,6 % 8 
Nej 33,3 % 9 
Vet ej 37,0 % 10 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

28. Att erbjuda ett bredare tjänsteutbud är enbart intressant i klusterområden. 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 19,2 % 5 
Nej 50,0 % 13 
Vet ej 30,8 % 8 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    26262626    
skipped skipped skipped skipped questionquestionquestionquestion    1111    

 

29. Att erbjuda mer tjänster är enbart lönsamt hos stora fastighetsbolag. 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 11,1% 3 
Nej 48,1% 13 
Vet ej 40,7% 11 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

4.1.5.1 Del 4 – reflektioner 

Ur de påståenden som ges i Del 4 kan man utläsa att en majoritet av respondenterna anser att man 

genom att erbjuda sina hyresgäster ett bredare utbud av stödtjänster förbättrar det egna 

varumärket. Då man jämför fråga 25 och 26, som berör hur respondenterna tror att företaget 

kommer att behandla stödtjänster om fem år, ser man att trenden tydligt går mot partnerskap och 

minskat erbjudande av stödtjänster i egen regi. Tabellen redovisas nedan:  
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  Egen regi Partnerskap 
Ja 19,2 % 48,1 % 

Nej 50,0 % 14,8 % 

Ingen åsikt 30,8 % 37,0 % 

 

Påståendena om att det endast skulle vara intressant att erbjuda stödtjänster i kluster eller endast 

vara lönsamt för stora fastighetsbolag bör förkastas, medan det är mer jämställt mellan alternativen i 

påståendet om att erbjuda stödtjänster i storstadsregioner.  

I examensarbetet som skrevs 2005, berättade AP Fastigheter (Idag Vasakronan) att de såg en större 

efterfrågan på stödtjänster från företag lokaliserade i ytterområden än i innerstaden.  

4.1.6 Del 5 – avslutande frågor 

30. Hur har er syn på att erbjuda hyresgäster ett bredare serviceutbud förändrats de senaste 5 

åren? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    
Response Response Response Response 
PercentPercentPercentPercent    

Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Positivt 59,3 % 16 
Negativt 14,8 % 4 
Ingen åsikt 25,9 % 7 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

31. Kan ni tänka er att inom en 5 års period ingå partnerskap med servicebolag för att utöka 

erbjudandet av tjänster till hyresgäster? 

Answer OptionsAnswer OptionsAnswer OptionsAnswer Options    Response PercentResponse PercentResponse PercentResponse Percent    Response CountResponse CountResponse CountResponse Count    

Ja 62,9 % 9 
Nej 18,5 % 5 
Ingen åsikt 18,5 % 5 

answered questionanswered questionanswered questionanswered question    27272727    

  
skipped questionskipped questionskipped questionskipped question    0000    

 

4.1.6.1 Del 5 – reflektioner 

I denna del av enkäten framgår det att under de senast fem åren har synen bland respondenterna på 

att erbjuda hyresgästerna stödtjänster utvecklats mer positivt än negativt. 

Ingen av dem som ansåg att det var ett ”misslyckande” att ingå partnerskap med fristående 

serviceleverantörer hade fått en positiv inställning till stödtjänster via servicebolag de senaste 5 åren. 

Inte heller hade någon av dem som svarade ”mycket bra” fått en negativ inställning på sin syn på 

stödtjänster.  Detta kan kopplas till att respondenterna idag är relativt nöjda med den strategi som 

företaget använder sig av. 
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4.2 Presentation av intervjuundersökning 

Syftet med intervjuerna var att få en större inblick i hur fastighetsföretag praktiskt arbetar med 

stödtjänster och varför de använder sig av en viss strategi.  

Intervjuerna jag gjorde var av typen semistrukturerade, då jag använde mig av fasta gemensamma 

huvudområden som jag gick igenom under samtliga intervjuer.  Annars fick intervjupersonen tala fritt 

och driva intervjun framåt. En intervju tog 30–60 min och gjordes på respektive företag. 

Intervjupersonerna hade följande befattningar:  

• Asset management 

• Fastighetschef 

• Förvaltningschef 

• Servicechef 

Intervjupersonerna var ansvariga inom följande regioner: 

• Helsingborg 

• Stockholm 

• Uppsala 

• Västerås 

4.2.1 Vasakronan 

4.2.1.1 Intervju 

Jag genomförde två intervjuer med Vasakronan, en med Nils-Erik Johansson i Uppsala och en med 

Anna Nyberg i Stockholm. Båda har titeln ”Fastighetschef Kontor” och kommer ursprungligen från AP 

Fastigheter 

4.2.1.2 Företaget 

Vision: ”Den goda staden med hus där människor trivs och verksamheter utvecklas”. 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till närmare 72 

mdkr och har ambitionen att vara Sveriges ledande fastighetsföretag och ett föredöme i svenskt 

näringsliv. Mål med dess verksamhet är att ”skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där 

människor trivs och företag utvecklas.”. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och 

Fjärde AP-fonderna efter det att AP Fastigheter den 1 september 2008 förvärvade Vasakronan. AP 

Fastigheter bildades 1998 och genomförde kontinuerligt köp och försäljningar av sitt 

fastighetsbestånd. Gamla Vasakronan bildades 1993 då dåvarande byggnadsstyrelsen avvecklades 

och kom de följande åren till 2007 att renodla fastighetsbeståndet genom att genomföra köp och 

säljprocesser. Efter det att AP Fastigheter förvärvade ”Gamla Vasakronan” övertogs namnet 

Vasakronan och en renodling av verksamhet mot kontors- och butiksfastigheter startades. 

Vasakronan Service Partner såldes till Coor Service Management under andra delen av 2009. 

Vasakronan Service Partner var ett helägt dotterbolag som levererade stödtjänster till Vasakronans 

hyresgäster. I och med att Coor Service Management köpte bolaget startades ett strategiskt 
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samarbete företagen emellan rörande leverans och utveckling av stödtjänster till Vasakronans 

hyresgäster. Ett ytterligare steg i renodlingen av verksamheten var att placera huvuddelen av alla 

bostäder tillsammans med dess personal i ett nytt helägt dotterbolag, aktiebolaget Dombron. Detta 

bolag såldes under 2010 till Fjärde AP-Fonden.  (Vasakronan, 2010). 

Vasakronans fastighetsbestånd består idag av centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i 

Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Lund. Organisationen är uppdelad i olika regioner, och all 

förvaltning sker med egen personal. Hela företagets felservicecentral ligger i Uppsala.  

 

Figur 2 Vasakronans organisationsträd, innan Dombron såldes (Vasakronan, 2010) 

Vasakronan använder sig av Nöjd-Kund-Index (NKI) och har som kundmål att ha det högsta utfallet i 

branschen inom utvalda områden. År 2009 hamnade Vasakronan på en andra plats med ett NKI på 

77 (75 föregående år), genomsnittet i branschen låg då på 73. Vasakronan såg sin andraplats som ett 

kvitto på att de är framgångsrika i sin strävan på att fördjupa sin relation med sina kunder, speciellt 

då de under 2009 fullbordade integrationen mellan AP Fastigheter och Vasakronan (Vasakronan, 

2010).  

Förutom den branschgemensamma NKI-undersökningen genomför Vasakronan även en egen 

undersökning ”Tyck om Vasakronan”, vilken syftar till att ge en samlad bild av hur nöjda butiks- och 

kontorskunderna är, hur bilden år från år förändras och hur de ska jobba för att få ännu nöjdare 

kunder (Vasakronan, 2010). 

När Vasakronan talar om stödtjänster till sina hyresgäster avser de kringtjänster. Kringtjänster 

definierar de på följande vis: ”Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. 

Därför kan vi i många av våra fastigheter hjälpa till med en stor del av de andra uppgifter som måste 

lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering”. 

(Vasakronan) 

Uthyrningsgraden låg vid årsskiftet 2009/10 på 93 % (Vasakronan, 2010) 

4.2.1.3 Vasakronans syn på att erbjuda stödtjänster 

Nyberg berättade att ett mål vid uppköpet av gamla Vasakronan var att sammanslagningen skulle gå 

fort. Det har nu gått ca 1,5 år och att få ihop två företag och skapa fungerande rutiner menade hon 

skulle ta ca två år. Gamla Vasakronan hade en tradition av att erbjuda sina hyresgäster kringtjänster, 

tillika stödtjänster via sitt dotterbolag Vasakronan Service partner. AP Fastigheter hade inte samma 

tradition. Att sälja Vasakronan Service Partner ingick i den nya ledningens strategi om att renodla 

Vasakronans verksamhet och satsa på dess kärnverksamhet, fastigheter. Coor Service Management 
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har som kärnverksamhet att leverera stödtjänster och är därför lämpligare att göra detta samtidigt 

som tjänsterna då kunde kvalitetsmärktas. I och med att Coor Service Management och Vasakronan 

träffat ett fyra år långt partneravtal får alla Vasakronans hyresgäster lättillgängliga kringtjänster med 

en garanterad servicenivå. Vasakronan Service Parter hade enbart möjlighet att erbjuda hyresgäster i 

Stockholm, Göteborg och Malmö sina tjänster. Hur länge samarbetet med Coor kommer att gälla vet 

ingen, men Vasakronan kan mycket väl tänka sig att använda sig av enskilda tjänsteleverantörer för 

att gynna den lokala marknaden.  

Varken Johansson eller Nyberg ser en tydlig tendens om det är små eller stora, internationella eller 

nationella hyresgäster som i större grad efterfrågar stödtjänster. Däremot kan det gynna mindre 

bolag som sitter i större fastighet, då det finns en gemensam reception i huset. Då det är dyrt att 

bygga upp en egen service för dessa hyresgäster, menar Nyberg.  

De båda ansåg att ett fungerade strategi med stödtjänster till hyresgästerna mycket väl skulle kunna 

ge ett högre NKI, men att detta samtidigt inte är en självklarhet. 

I egen regi erbjuder Vasakronan  

• Lokalanpassning 

• Avfallshantering  

Exempel på tjänster som erbjuds via Coor Service Management  

• Budservice  

• Butlertjänst 

• Dryckesautomater 

• Entrémattor 

• Flyttjänster 

• Frukt 

• Godsmottagning 

• Kontorsmaterial 

• Lokalvård 

• Postservice 

• Vaktmästeritjänster 

• Vattenautomater 

• Växtservice 

Hur betalningen av dessa tjänster sker varierar beroende på typ, men det kan handla om bland annat 

vecko-, månads- eller engångsavgifter. Tjänsterna är utformade på olika nivåer, exempelvis kan 

städning antingen göras frekvensstyrd eller timbaserad. Som stor fastighetsägare har Vasakronan 

möjlighet att förhandla fram ett lägre pris till sina hyresgäster. Det är Vasakronan som bestämmer 

vilket företagsnamn som skall synas, exempelvis i receptioner som Coor driver åt Vasakronans 

hyresgäster kan Vasakronan begära att deras företagsnamn skall synas och inte Coors. 
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 Kommunikationen med hyresgästen beror på dess storlek, men även dess behov. Med de större 

hyresgästerna har fastighetschefen kvartalsmöten, annars är det i princip årliga möten samt de 

”spontanmöten” mellan fastighetsskötare och hyresgäst som uppstår ungefär en gång per månad.  

Hyresgästerna kommunicerar direkt via Coor för att utnyttja stödtjänster och inte via Vasakronan. 

Dock finns planer på att Coor Service Management ska finns på plats i Vasakronans klusterfastigheter 

i Uppsala. Vasakronan ser inga problem med att kontakten inte sker via Vasakronan då de ju har 

regelbunden kontakt med sina hyresgäster angående lokalen.  

Vasakronan använder sig idag av modell 5, då de med hjälp av en IFM- leverantör levererar tjänster 

som stödjer dess hyresgästers kärnverksamhet.  

4.2.2 Hufvudstaden 

4.2.2.1 Intervju 

Jag genomförde en intervju med Tomi Tägtström som är servicechef på Hufvudstaden.  

4.2.2.2 Företaget 

Vision: ”Hufvudstaden ska alltid upplevas som och vara Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag.” 

Hufvudstaden grundades 1915 av bland annat Ivan Krüger. Vid årsskiftet 2009/10 hade Hufvudstaden 

ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde på 18,1 mdkr vilket gör företaget till det näst största 

börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige. Den största ägaren vid årsskiftet var L E Lundbergföretagen 

AB med 45,3 % av totalt utstående aktier och 88,1 % av rösterna och den näst största ägaren var SEB 

Trygg liv med 11,4 % resp. 2,3 % av rösterna (Hufvudstaden, 2010). 

Hufvudstaden har en affärsidé som går ut på ”att i egna fastigheter i centrala Stockholm och centrala 

Göteborg erbjuda framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på attraktiva 

marknadsplatser”. Men även att utveckla och föra de befintliga fastigheterna in i framtiden. 

(Hufvudstaden, 2010) 

De senaste två åren har Hufvudstaden legat på första platsen i NKI-undersökningen. De högsta 

värdena 2009 fanns för parametrarna service, lokalers läge och image. (Hufvudstaden, 2010) 

Företaget är indelat i tre affärsområden, Stockholm Östra City, Stockholm Västra City och Göteborg 

samt tre stabsfunktioner. Varje affärsområde är i sin tur uppdelat i olika områden, vilket framgår av 

figurerna nedan. Hufvudstaden har även ett dotterbolag Parkaden AB, vilket driver parkeringsrörelse 

i två av Hufvudstadens fastigheter och omfattar drygt 1 200 parkeringsplatser i Stockholm. 

(Hufvudstaden, 2010) 
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Figur 3 Huvudstadens tre stabsfunktioner samt de tre förvaltningsområdena.  

  

Figur 4 De tre förvaltningsområdenas organisation. Den källa som angetts är ogiltig. 

Organisationen är uppbyggd så att den ska ge korta beslutsvägar, tydliga kontaktpunkter mellan 

kunder och företaget samt bra helhetssyn över kunders servicebehov. Organisationen består av små 

förvaltningsenheter, med egna resurser för löpande drift och underhåll. (Hufvudstaden). 

Vid årsskiftet hade Hufvudstaden en uthyrningsgrad på 94 %.(Hufvudstaden, 2010) 

4.2.2.3 Hufvudstadens syn på att erbjuda stödtjänster 

Hufvudstaden ser sig själva som hyresgäster i sin fastighet och utgår ifrån att de stödtjänster som de 

själva behöver för sin kärnverksamhet är något även deras hyresgäster behöver.  De har en anställd 

servicechef, Tomi Tägtström. Han ser det årliga NKI-måttet som ett ögonblicksmått och menar att det 

viktiga är att varje dag vara en god hyresvärd till sina hyresgäster. Därför görs bland annat 

regelbundet stickprov på hur hyresgästen uppfattar de stödtjänster som Hufvudstaden erbjuder. Alla 

tjänster som Hufvudstaden erbjuder kan hyresgästens anställda även använda privat, vid renovering 

hemma kan exempelvis ROT-avdraget utnyttjas.   

I egen regi erbjuder man: 

• hantverkarservice 

• lokalanpassning (Fastighetsutvecklingsavdelningen) 
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Hantverkarservicen är en mycket populär tjänst bland hyresgästerna. Tidigare var denna tjänst 

extern, men i och med en stark efterfrågan från hyresgästerna har Hufvudstaden den idag internt.   

Exempel på stödtjänster som hyresgäster erbjuds via externa leverantörer:  

• beställning av namnskyltar 

• in- och utflyttningshjälp 

• bilservice 

• transport (avfall) 

• fruktkorg 

• växter 

• presenter/gåvor till anställda 

• städning 

• fönstertvätt 

Hufvudstaden ser en efterfrågan på följande stödtjänster från sina hyresgäster: 

• konferenslokal för 5–50 personer i city 

• affärsresebyrå3 

Inom en snar framtid kan de tänka sig att erbjuda dessa tjänster: 

• miljöexperter 

• belysningsexperter 

• inredningshjälp 

När hyresgästen skall beställa en tjänst använder man sig av Hufvudstadens hemsida där man hittar 

de tjänster som erbjuds. Hufvudstaden arbetar inte med långa avtal med sina externa leverantörer 

utan samarbetet sker så länge de ser en efterfrågan och samarbetet fungerar. 

Huvudstaden använder sig av modell 4, dvs. en hybrid mellan interna och ett flertal externa 

leverantörer för att tillgodose sina egna och sina hyresgästers behov av stödtjänster.  

4.2.3 Wihlborg 

4.2.3.1 Intervju 

Jag genomförde jag en intervju med Jan-Erik Johansson, fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter i 

Helsingborg. 

4.2.3.2 Företaget 

”Vi ska vara det ledande och mest lönsamma fastighetsbolaget på Öresundsmarknaden.” 

Företaget grundades av byggmästaren O P Wihlborg i Malmö och var verksamt som byggare, ägare 

och förvaltare. Byggverksamheten kom senare att avyttrats och 1990 noterades bolaget på 

                                                             
 

3 Förhandlar med resebyrå som de har som hyresgäst 
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Stockholmsbörsen och Peab blev ny huvudägare, men kom senare att avyttra sina aktier. Åren 

därefter förvärvades fastigheter i hela landet samt i Danmark, och 1998 blev Stockholm en viktig del 

av företagets verksamhet. År 2000 bildade Wihlborg tillsammans med JM och Peab ett gemensamt l 

exploateringsbolag för utveckling av Dockområdet i Västra Hamnen i Malmö och fyra år senare 

förvärvade Wihlborgs det Stockholmsbaserade företaget Fabege AB.  Året därpå särnoteras 

fastighetsbeståndet i Öresundsregionen och Stockholm. Stockholmsbeståndet stannade i 

moderbolaget som bytte namn till Fabege och Öresundsbeståndet bildade bolaget Wihlborgs 

Fastigheter AB. Det nybildade bolaget börsnoteras under 2005 på Stockholmsbörsens O-lista och 

finns sedan oktober 2006 på Nordiska Mid Cap.  Wihlborgs Fastigheter AB har som affärsidé att de 

”skall, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, äga, förvalta och utveckla 

kommersiella fastigheter”. Vid årsskiftet 2009/10 hade Wihlborgs ett marknadsvärde på 14,4 mdr 

kronor och fanns på delmarknaderna Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. (Wihlborgs 

Fastigheter AB, 2010) 

Wihlborgs organisation är fördelad på två operativa delar: Affärsutveckling och Förvaltning. 

Förvaltningsorganisationen är indelad i åtta geografiskt fördelade förvaltningsenheter, var och en 

med bland annat förvaltningschef, förvaltare, drifttekniker, förvaltningsassistent och 

fastighetsskötare. Förvaltningen sker med egen personal för att på så sätt snabbt och effektivt sätt 

finnas nära hyresgästerna och därmed möta deras behov och krav. Det som skiljer Wihlborgs från 

andra fastighetsföretag verksamma i Sverige är att en stor del av driftkostnaderna debiteras 

hyresgästen. (Wihlborgs Fastigheter AB, 2010) 

Nedan följer en bild på hur organisationen ser ut: 

 

Figur 5 Uppbyggnaden av Wihlborgs organisation Den källa som angetts är ogiltig.. 

Uthyrningsgraden hos Wihlborgs var vid årsskiftet 2009/10 94 %.  (Wihlborgs Fastigheter AB, 2010) 

4.2.3.3 Wihlborgs syn på att erbjuda stödtjänster 

Wihlborgs arbetar inte med stödtjänster till sina hyresgäster. Johansson uppgav bland annat följande 

skäl: det finns ingen ekonomisk vinst, upplever ingen efterfrågan från hyresgästerna och att det finns 

en risk att leverantörens fel avspeglas på fastighetsbolaget, vilket har hänt i frågan om städning. Så i 

stället för att arbeta med stödtjänster har Wihlborgs valt att arbeta med kundkontakt, där snabb 

återkoppling till hyresgästen är viktig, vilket är något som de själva kan påverka. Det bör påpekas att 

Wihlborgs är en stor hyresvärd i Helsingborg, där denna intervju gjordes. Generellt sett arbetar 
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Wihlborgs annorlunda än andra svenska fastighetsbolag på den svenska marknaden då de arbetar 

med bashyra och låter kostnader ligga på hyresgästen.  

I egen regi erbjuder Wihlborgs  

• lokalanpassning 

• avfallshantering 

Försäljningen av Fabege och bildandet av ett rent Öresundsregionsbolag har inte påverkat bolaget, 

förutom att huvudkontoret nu finns närmare.  Att förändringen varit liten anses bero på att varje 

förvaltningsstrategi arbetat mycket självständigt.  Det kan därför se ut på olika vis i olika 

förvaltningsenheter när det gäller vilka tjänster som hyresgästerna erbjuds och hur.  

Wihlborg låter hyresgästen själv handla upp de stödtjänster som de är i behov av.  

4.2.4 London Regional Properties 

4.2.4.1 Intervju 

Jag genomförde intervjun med Urban Zackrisson, asset manager i företaget, LR Real Estate Asset 

Management AB. Han medverkade även i examensarbetet som gjordes 2005.  

4.2.4.2 Företaget 

London Regional Properties är ett av världens största privatägda fastighetsbolag och grundades 1987 

i London av bröderna Livingstone.  Företaget är verksamt i bl.a. Storbritannien, Sverige, Tyskland, 

Schweiz, Ryssland, Sydafrika och Panama och har ett värde på runt 9 biljoner kr. (London & Regional 

Properties, 2008). Dotterbolaget LR Real Estate Asset Management AB etablerades med kontor i 

Stockholm 2002 i samband med förvärv av ABB:s fastigheter i Västerås, än idag deras största 

hyresgäst. LR Real Estate Asset Management AB har till syfte att tillhandahålla strategisk 

investeringsrådgivning samt förvaltning av fastighetsportföljen inte bara i bolaget NR Nordic & Russia 

Properties Ltd, till vilket London & Regional Properties group är största ägare av med 34 % av 

aktierna utan även för andra förvärv som moderbolaget gör i Norden, Ryssland och Baltikum.  Det är i 

NR Nordic & Russia Properties Ltd som fastighetsportföljen med fastigheter i Norden, Ryssland och 

Baltikum finns och den har ett marknadsvärde på 554,6 miljoner euro varav 379 miljoner euro i 

Sverige. Bolaget finns sedan december 2007 registrerat på Euronext. (LR Real Estate Asset 

Management AB, 2010) 

I Sverige har fastighetsbeståndet i Nordic & Russia Properties Ltd en uthyrningsgrad på 94 %. (LR Real 

Estate Asset Management AB, 2010) 

4.2.4.3 LR Real Estate Asset Managements syn på att erbjuda stödtjänster 

2006 gick LR Real Estate Asset Management från att ha varit förvaltare och fastighetsägare av 

fastighetsbeståndet till att endast förvalta det. Detta har gjort att fokus ligger på att hitta fungerande 

rutiner i förvaltningen av fastigheterna. I dagsläget erbjuds kontorshyresgästerna inga stödtjänster 

och det finns ingen FM-avdelning i företaget. Största delen av kontorsfastighetsbeståndet finns i 

Västerås, och där finns även förvaltningsorganisationen. Hur företaget kommer att utvecklas beror 

mycket på dess aktieägare. Köps det fastigheter i Stockholm skulle detta gynna LR Real Estate Asset 



44 
 
 

Management då det idag är mycket resande för personalen mellan Stockholm och Västerås, samt att 

det skulle kunna byggas upp en förvaltningsorganisation i Stockholm, där huvudkontoret finns.   

Företaget har ägare från Storbritannien där man arbetar med hyresavtal där hyresgäster står för en 

större del av förvaltningskostnaden än vad som är vanligt i Sverige. LRP arbetar på detta vis även i 

Sverige, men dock inte lika strikt som i Storbritannien.  

För att öka servicenivån till sina hyresgäster har LRP det senaste året börjat göra NKI-liknande 

undersökningar och förvaltarna har olika fokusområden olika år för att just förbättra relationen med 

hyresgästerna.  

I egen regi erbjuds följande tjänster:  

• lokalhantering 

• brandskydd 

• avfallshantering 

LR Real Estate Asset Management låter precis som Wihlborg sina hyresgäster på egen hand handla 

upp de stödtjänster de är i behov av. 

4.2.5 Sammanställning av företagen 

 Vasakronan Hufvudstaden Wihlborgs LR Real Estate 
Asset Management 

Marknadsvärde: 72 000 mkr 18 100 mkr 14 400 mkr 2 7000 mkr 
Uthyrningsgrad:  93 % 94 % 94 % 94 % 
Förvaltningsorganisation: Egen(Områdes) Egen (Områdes) Egen(Central) Egen (Områdes) 
Strategimodell:  IFM (Modell 5) Hybrid (Modell3) - - 
 

  



 
 

5 Slutsats 

I detta avslutande kapitel börjar jag med att redovisa slutsatser och framtidsutsikter från 

examensarbetet som skrevs 2005, därefter ger jag sva

inledningskapitlet.  Kapitlet avslutas därefter med en diskussion. 

5.1 Fastighetsrelaterade tjänster 

tillvägagångssätt 

I examensarbetet ”Fastighetsrelaterade tjänster 

författarna fram till följande resultat:

”De som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster gör det antingen via avtal med tjänsteleverantörer 

eller med egen personal. Att erbjuda tjänster med hjälp av leverantörer kommer troligtvis att vara 

det mest använda tillvägagångssättet i framtiden. Detta kan till viss del möjliggöra att man som 

hyresvärd kan fokusera mer på sin kärnverksamhet och istället köpa in kvalitetssäkrade tjänster från 

leverantörer som är duktiga på service.”. 

I figuren nedan sammanställer de resultatet av d

Figur 6 Sammanställning av intervjuade företag. 

I detta avslutande kapitel börjar jag med att redovisa slutsatser och framtidsutsikter från 

examensarbetet som skrevs 2005, därefter ger jag svar på de frågor som jag ställde i 

apitlet avslutas därefter med en diskussion.  

Fastighetsrelaterade tjänster – Hyresvärdars åsikter och 

examensarbetet ”Fastighetsrelaterade tjänster - Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt” kom 

m till följande resultat: 

”De som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster gör det antingen via avtal med tjänsteleverantörer 

eller med egen personal. Att erbjuda tjänster med hjälp av leverantörer kommer troligtvis att vara 

tet i framtiden. Detta kan till viss del möjliggöra att man som 

hyresvärd kan fokusera mer på sin kärnverksamhet och istället köpa in kvalitetssäkrade tjänster från 

leverantörer som är duktiga på service.”.  

resultatet av de intervjuade företagen: 

Sammanställning av intervjuade företag.  

45 

I detta avslutande kapitel börjar jag med att redovisa slutsatser och framtidsutsikter från 

Hyresvärdars åsikter och tillvägagångssätt” kom 

”De som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster gör det antingen via avtal med tjänsteleverantörer 

eller med egen personal. Att erbjuda tjänster med hjälp av leverantörer kommer troligtvis att vara 

tet i framtiden. Detta kan till viss del möjliggöra att man som 

hyresvärd kan fokusera mer på sin kärnverksamhet och istället köpa in kvalitetssäkrade tjänster från 
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En kommentar till figuren ovan: företagen såsom AP Fastigheter och Vasakronan är idag verksamma 

under namnet Vasakronan. Wihlborgs kom att köpa upp Fabege och separerade sedan företagen för 

att sedan helt lämna Stockholmsregionen och etablera sin verksamhet i Öresundsregionen, under 

namnet Wihlborgs. 

Då en jämförelse mellan examensarbetet från 2005 och detta arbete görs kan man se att de företag 

som ställt upp på i båda arbetena i princip har fortsatt med sin strategi. Vasakronan erbjuder 

fortfarande sina hyresgäster stödtjänster, dock via en extern IFM-leverantör. Huvudstaden, kan man 

säga, är det företag som har utvecklat och utökat sitt koncept med stödtjänster till sina hyresgäster.  

Varken LRP eller Wihlborgs använder sig av stödtjänster. Wihlborg ännu mindre nu än vad som 

framgick 2005.  

Framtidsutsikter inom detta område löd:  

”Ett av de främsta skälen för hyresvärdar att i framtiden erbjuda fastighetsrelaterade tjänster 

kommer förmodligen att vara att verka som ett stöd till förvaltningen. Detta genom att tjänsterna 

fungerar som kundvård och inte som ett lönsamt verksamhetsområde i sig.” 

Detta stämmer inte direkt in på hur utvecklingen har sett ut. Av de intervjuade fastighetsbolagen är 

att det inget av de intervjuade fastighetsbolagen använder sig av fastighetsrelaterade tjänster i egen 

regi, förutom Hufvudstaden som har hantverkarservice. 

5.2 Forskningsfrågor 

Hur ser fastighetsbolag på att erbjuda servicetjänster som inte är direkt knutna till fastigheten? 

Det finns ingen generell strategi för hur ett fastighetsföretag arbetar med att erbjuda hyresgästen 

tjänster som inte är knutna till fastigheten. Alla de intervjuade företagen hade sin egen strategi:  

Vasakronan: anser att det inte är deras kärnverksamhet att erbjuda tjänster som inte är kopplade till 

fastigheten, och de har inte heller möjlighet att erbjuda alla sina hyresgäster samma tjänster. Därför 

anser de sig tjäna på att ingå ett samarbete med en stor leverantör av tjänster (Coor Service 

Management) vilka de vet att kan leverera de tjänster som Vasakronans hyresgäster är i behov av till 

ett bättre pris samt kvalitetssäkrade. Samtidigt blir hyresgästerna inte tvingade att köpa tjänster av 

detta bolag utan de har kvar sin valmöjlighet. För att se till att hyresgästerna är nöjda med dessa 

tjänster genomförs kundundersökningar. 

Huvudstaden: ser det på ett helt annorlunda sätt, då de ser sig själva som hyresgäster i sina egna 

lokaler och vet därför vilka tjänster de själva behöver och tillika vad deras hyresgäster kan tänkas 

efterfråga för tjänster. Deras filosofi är att de tjänster de behöver bör även deras hyresgäster vara i 

behov av. De arbetar inte med en enda IFM-leverantör utan med ett flertal externa. Det finns ingen 

tidsbegränsning, utan samarbetet sker så länge det finns behov samt resultatet blir rätt. Precis som 

Vasakronan genomför Hufvudstaden undersökningar på hur hyresgästen uppfattade tjänsten. 

Wihlborg: Använder sig inte alls av ett bredare utbud av servicetjänster till sina hyresgäster. I stället 

har Wihlborgs valt att lägga stor vikt på kundbemötande och har ändrat sin strategi när det gäller 

dessa frågor de senast åren. Wihlborg är inte beläget i Stockholm med omnejd som de övriga 
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intervjuade företagen och de använder sig även av ett aningen osvenskt sätt där stor del av 

kostnaden som inte är fastighetshyra ligger på hyresgästen. 

London Regional Properties : är det enda utländska och privatägda företaget i examensarbetet. De 

har haft en stor omorganisering i sin bolagsform och lägger vikten vid att skapa rutiner. Då ägandet 

finns i London, där det är vanligt att debitera hyresgästen, finns det ibland kulturella skillnader. 

Det enda företaget som tog helt avstånd från att erbjuda stödtjänster oberoende av form var 

Wihlborgs. Tre skäl angavs:  

1. Ingen efterfrågan från hyresgästerna 

2. Genererar ingen ekonomisk vinst 

3. Risk att som hyresvärd få ett dåligt rykte då extern servicepartner inte uppfyller det som 

hyresgästens avtalat/förväntat sig. 

Här kan man ställa sig frågan om det verkligen är efterfrågan som styr? Om exempelvis en IFM- 

leverantör vänder sig till ett fastighetsbolag, exempelvis som i Storbritannien, för att öka sin 

kundkrets, då kan detta skapa en efterfrågan hos hyresgästerna. Detta tror jag som jag tidigare 

nämnt i arbetet främst gynnas små till medelstora hyresgäster. Att som serviceleverantör vända sig 

till ett fastighetsbolag bör vara optimalt för att bredda sin kundkrets. Hur kontraktet är utformat 

mellan fastighetsbolag och leverantör kan varieras i på många olika sätt. Storbritannien har en 

tradition av längre hyreskontrakt än i Sverige. I litteraturgenomgången ges exempel på att 

problematik lätt uppstår vid kontraktsskrivning, då svenska fastighetsägare arbetar mer informellt 

och standardiserat via AFF än internationellt sett. Det framgick även att kortare kontraktstid 

föredrogs. Det är med korta kontraktstider som både Hufvudstaden (inga kontraktstider) och 

Vasakronan (fyra år) arbetar.  

Huruvida stödtjänster genererar vinst är svårt att säga, och jag tänker inte ge mig in i den 

diskussionen. Men både Hufvudstaden och Vasakronan anser att erbjudandet av stödtjänster skapar 

mervärde för deras hyresgäster. Samtidigt får det inte glömmas bort att driftnetto och 

uthyrningsgrad är viktiga nyckeltal för fastighetsbolag, stödtjänster bör därmed endast tillhanda 

hållas av fastighetsbolaget, oavsett vald strategi om det inte påverkar nyckeltalen negativt. Dock tror 

jag att en god kundvård vilket erbjudandet av stödtjänster bör innebära för hyresgäster kan göra att 

de väljer att stanna som hyresgäster en längre tid, då lokalen uppfattas som kostnadseffektiv. 

För att undvika att hyresvärden hamnar i dålig dager p.g.a. att en extern servicepartner inte utför 

tjänsten på ett tillfredställande sätt hos hyresgästen kan man 

• använda sig av kvalitetssäkrade tjänster (Vasakronan) 

• stickprov (Hufvudstaden) 

I enkäten framgick erbjudande av tjänster i egen regi verkade minska, medan däremot erbjudandet 

av tjänster via externa leverantörer förefaller att öka i framtiden. I enkäten framgick det även att 

efterfrågan från hyresgästen var svag. Dock tror jag personligen att den kommer att öka då 

marknaden för servicebolag vilka erbjuder dessa typer av stödtjänster har ökat kraftigt de senaste 

åren. 
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Men det man generellt kan säga är att prioritet 1 hos ett fastighetsbolag inte är att erbjuda 

stödtjänster som inte är knutna till fastigheten i egen regi. Det är viktigt att först och främst ha 

rutiner som fungerar i förvaltningsorganisationen. I nuläget kan även miljödiskussionen med gröna 

hyresavtal påverka fastighetsbolags satsning på stödtjänster till hyresgästerna. Hufvudstaden 

funderar på att erbjuda sina hyresgäster miljöexperter, vilket är en kombination av miljödiskussionen 

och stödtjänster.  

Arbetar fastighetsbolag med att stödja sina hyresgästers verksamhet?  

Fastighetsbolag kan i min mening arbeta mer för att skapa en kostnadseffektiv miljö, vilken stödjer 

dess hyresgäster. En miljö där själva arbetsplatsen sätts i fokus i stället för lokalen. Detta tror jag 

gynnar hyresgästerna och även skapar långsiktig lönsamhet för fastighetsbolag en. 

Fastighetsbolag erbjuder idag sina hyresgäster lokalanpassning och avfallshantering. De arbetar även 

mycket med kundkontakt och möten med hyresgästen så att man ska trivas i den lokalen där man är 

verksam.   

Vilka tjänster erbjuder hyresvärden sina hyresgäster?  

Fastighetsbolaget erbjuder i egen regi:Fastighetsbolaget erbjuder i egen regi:Fastighetsbolaget erbjuder i egen regi:Fastighetsbolaget erbjuder i egen regi:    Fastighetsbolaget erbjuder via extern Fastighetsbolaget erbjuder via extern Fastighetsbolaget erbjuder via extern Fastighetsbolaget erbjuder via extern leverantör:leverantör:leverantör:leverantör:    
Lokalanpassning Avfallshantering 
Avfallshantering Använder oss ej av partnerskap/Städ/Kafeteria/Reception  
Konferens/Brandskydd Konferens /Lokalanpassning/Tvättservice /Växtinredning 

 

Vilka tjänster efterfrågar hyresgästen av sin hyresvärd?  

Hyresgästen efterfrågar:Hyresgästen efterfrågar:Hyresgästen efterfrågar:Hyresgästen efterfrågar:    

Lokalanpassning 
Avfallshantering 
Brandskydd 
Konferens 
Städ 

 

Finns det en koppling mellan högt NKI och erbjudandet av ett brett utbud av servicetjänster? 

Enligt Fastighetsbarometern så ska det finnas ett samband mellan service4 och högt NKI.  De företag 

som ligger i topp är Hufvudstaden och Vasakronan, två företag som erbjuder sina hyresgäster 

tjänster utöver de traditionella fastighetsanknutna. Det bör tilläggas att Vasakronan vid dessa 

undersökningar har haft sina kringtjänster i dotterbolaget Vasakronan Service partner, vilket nu är 

sålt.  

I enkäten var det svårt att tydligt se om respondenterna ansåg att stödtjänster kan generera ett 

högre NKI, då mer är 60 % svarade ”Nej” eller ”Vet ej”, dock svarade fler ”Ja” än ”Nej”.  
                                                             
 

4 Service i detta fall behöver inte innebära att erbjuda hyresgäster stödtjänster utan att återkoppla och följa 
upp hyresgästens önskemål.  
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Hufvudstaden som toppar dessa mätningar ser NKI som ett ögonblicksmått och tror inte att man ska 

läsa att för mycket in i det. Vasakronan som även de ligger i topp tror att en fungerande service till 

hyresgästerna möjligtvis kan höja ens NKI. 

Hur ser fastighetsbolag på att ingå partnerskap med serviceleverantörer för att erbjuda sina 

hyresgäster stödtjänster som stödjer bolagets kärnverksamhet?  

I enkäten visades det på motsättningar där vissa av respondenterna ansåg att det var ”mycket bra” 

medan andra såg det som ett ”misslyckande”.  

Partnerskap är bra så länge de fungerar och därmed skapar mervärde åt hyresgästerna, ansåg både 

Hufvudstaden och Vasakronan. Vilket är anledningen till att Hufvudstaden inte arbetar med 

avtalstider utan ser efter behov och efterfrågan.  

5.3 Avslutande diskussion 

I detta avsnitt framför jag kortfattat mina egna reflektioner av den enkät som jag konstruerat, de 

intervjuer jag genomfört samt mina studier av fastighetsmarknaden i sin helhet.  

Ett samarbete mellan fastighetsbolaget och serviceleverantörer borde vara åstadkombart utan större 

komplikationer då företagens kärnverksamhet skiljer sig åt. Detta innebär att t.ex. känslig 

information företag emellan inte behöver delges. De behöver heller inte gemensamt genomföra 

större investeringar. Det de ovan nämnda företagen har gemensamt är att de arbetar mot samma 

slutkund. Fastighetsföretaget erbjuder slutkunden en lokal som hyresvärd och serviceleverantören 

erbjuder slutkunden de efterfrågade stödtjänsterna. Båda företagen strävar mot att få lojala samt 

betalningsstarka kunder (hyresgäster). Tillsammans kan de skapa en arbetsplats som är 

kostnadseffektiv för hyresgästen. Serviceleverantörer tror jag vinner på ett samarbete med 

fastighetsbolag (och även fastighetsägare) då man enklare når ut till en större kundkrets. I och med 

att man når ut till en större kundkrets bör ett lägre pris på tjänsterna kunna erbjudas pga. 

skalfördelar.  Fastighetsbolag anser jag vinner på ett samarbete med serviceleverantörer genom att 

lokalerna blir mer kostnadseffektiva för hyresgästen. För hyresgäst är en kostnadseffektiv arbetsplats 

värt mycket. Kostnader relaterade till fastigheten i ett företag är bland den största kostnadsposten 

och har därmed stor påverkar på lönsamheten. Den avgörande fasen för att denna typ av samarbete, 

fastighetsbolag och serviceleverantör emellan ska kunna realiseras är enligt mig beroende av 

kontraktsutformning parterna emellan. Kontrakts utformning har stor vikt för att säkerställa kvalitén 

på tjänsten. Jag ser fastighetsbolagets roll i detta, som en typ av förmedlare mellan hyresgäst och 

serviceleverantör.  

Fastighetsbolagen som jag har genomfört intervjuer med har enligt mig haft helt olika sätt att se på 

sina hyresgäster samt hantera sitt fastighetsbestånd. Detta trotts att grunden hos alla fastighetsbolag 

är densamma, stabilt driftnetto och hög uthyrningsgrad. Fastighetsbolag vilka genererar en större 

inkomst via köp- och säljprocesser av sitt fastighetsbestånd anser jag har mindre fokus på att erbjuda 

kostnadseffektiva lokaler till sina hyresgäster. Både driftnettot och uthyrningsgraden påverkas till 

stor del av vilken typ av kundvård som bolaget tillämpar. God kundvård menar jag är att erbjuda sina 

hyresgäster kostnadseffektiva arbetsplatser. Detta bör som jag nämnt tidigare leda till lojala 

hyresgäster. Ett fastighetsföretag som väljer att fokusera på långsiktigt ägande bör ha lättare att 

skapa kostnadseffektiva lokaler än de som lägger mer krut på köp- och säljprocesser. Dessa 
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fastighetsbolag anser jag även har fastighetsförvaltning i sitt DNA dvs. de har ett genuint intresse för 

sina fastigheter och därigenom även för sina hyresgäster. Jag tror att denna typ av fastighetsbolag 

har det enklare att ta till sig konceptet med att samverka med serviceleverantörer för att erbjuda 

stödtjänster.  

I det här examensarbetet har lönsamhetsaspekten inte varit huvudfokus, dock vill jag avsluta med en 

kommentar till kring detta. Då lönsamhet är grunden i företags existerande och fortlevande. Jag är 

övertygad om god kundvård långsiktigt genererar högre lönsamhet 

I framtiden tror jag att de som äger fastigheter långsiktigt kommer att arbeta tillsammans med 

serviceleverantörer för att tillhanda hålla stödtjänster till sina hyresgäster.  
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Bilagor 

Enkätfrågor: 

DEL1 – Allmänna 

1. Företagsnamn (frivilligt) 

2. Ert namn och nuvarande befattning. 

3. Hur länge har du arbetat i företaget? 

4. Hur många anställda har företag? 

5. I vilka svenska städer har ni större delen av ert bestånd av kommersiella fastigheter? 

6. Hur många kvm är ert totala fastighetsbestånd - ungefärlig siffra räcker? 

7. Vilka typer av fastigheter arbetar ert företag med? 

8. Hur stor del av ert fastighetsbestånd består av kontorsfastigheter (%)? 

DEL2 – Förvaltning 

9. Hur ser ert företags operativa förvaltningsstrategi ut? 

10. Har ert företag förändrat sin strategi gällande den operativa förvaltning de senaste 5 åren? 

11. Planerar ert företag att förändra sin strategi gällande sin operativa förvaltning de närmaste 5 

åren? 

12. Görs det centralt i företaget regelbundna undersökningar av typen NKI? 

DEL3 – Serviceutbud 

Denna del av enkäten berör erbjudandet av servicetjänster till hyresgäster vilka inte är direkt 
kopplade till fastigheten. 

13. Vilka av dessa tjänster efterfrågar hyresgäster? 

• Städ 

• Fönstertvätt 

• Konferens 

• Kafeteria 

• Dryckes- och varuautomater 

• Fruktskålar 

• Reception 

• IT Support 

• Lokalanpassning 

• Flyttservice 
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• Kontorsmaskiner samt kontorsmaterial 

• Brandskydd 

• Säkerhetshantering 

• Tvättservice 

• Gym 

• Växtinredning 

• Dagispassning 

14. Vilken typ av dessa typer av hyresgäst efterfrågar ett bredare serviceutbud? 

15. Vilken typ av hyresgäst efterfrågar vanligtvis ett bredare serviceutbud? 

16. Innefattar ert företags operativa förvaltning idag ett bredare serviceutbud? 

17. Vilka av dessa tjänster erbjuder ni era hyresgäster idag i egen regi? 

18. Vilka av dessa tjänster erbjuder ni era hyresgäster idag genom partnerskap med fristående 

företag? 

19. Använder ni er av helintegrerat servicekoncept till era hyresgäster? 

20. Är du nöjd med företagets strategi när det kommer till att erbjuda hyresgäster ett bredare utbud 

av servicetjänster. Ange en siffra mellan 1 och 5, där 1 är inte alls nöjd och 5 är mycket nöjd. 

21. Anser ni att ett utökat serviceutbud till hyresgäster höjer ert NKI eller motsvarande? 

22. Vad anser ni om att ingå partnerskap med fristående serviceföretag för att erbjuda hyresgästen 

ett bredare tjänsteutbud? 

23. Använder ni er idag av partnerskap med fristående serviceföretag? 

DEL4 – Hur ser ni på följande påståenden? 

24. Att erbjuda hyresgäster ett brett serviceutbud förbättrar erat varumärke. 

25. Om fem år kommer företaget ha ett utökat serviceutbud till hyresgästerna i egen regi. 

26. Om fem år kommer företaget ha ett utökat serviceutbud till hyresgästerna via partnerskap. 

27. Att erbjuda ett bredare tjänsteutbud är enbart intressant i storstadsregioner. 

28. Att erbjuda ett bredare tjänsteutbud är enbart intressant i klusterområden. 

29. Att erbjuda mer tjänster är enbart lönsamt hos stora fastighetsbolag. 

DEL5 – Till sist 

30. Hur har er syn på att erbjuda hyresgäster ett bredare serviceutbud förändrats de senaste 5 åren? 
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31. Kan ni tänka er att inom en 5 års period ingå partnerskap med servicebolag för att utöka 

erbjudandet av tjänster till hyresgäster? 

Intervjufrågor: 

Organisationen 

Hur ser organisationen ut 

Har ni genom gått några stora organisationsförändringar de senast åren/planerar ni att göra detta?  

Hur ser er förvaltningsstrategi ut?  

Använder ni er av NKI? 

SERVICEUTBUD: 

Hur ser ni på att erbjuda fastighetsrelaterade tjänster till era hyresgäster?  

Använder ni er av verksamhetsanknutna tjänster?  

Hur har ert företags syn utvecklats/förändrats angående fastighetsrelaterade tjänster de 3-4 senast 

åren? 

 Anser ni som fastighetsägare att det är viktigt att erbjuda dessa typer av tjänster?   

Kan ni tänka er att ingå partnerskap med FM/servicebolag? 

Hur ser ni på andra fastighetsföretag och fastighetskonsulter som använder sig av VT, föredöme  


